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মিত্রালয়, ১৭ শ্তামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও গ্রীক 
্রি্টিং ও়ার্কদ, ২৭-বি, গ্রে ্রীট, কলিকাঁত। হইতে শ্রীদেবেন্দ্রাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত 



নিবেন 

আমি পণ্ডিত নই, একনিষ্টভাবে বাংলাসাহিত্যের গবেষণীর কাজেও নিযুক্ত থাকি 
নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় ( নিন্দার্থেই 
ব্যবহার করিলাম) কিছুদিন শ্রীরামপুর কলেজে ও অন্ধত্র বাংল৷ গন্ভসাহিত্যের গোড়ার 

যুগের ইতিহাসের কিছু মালমশগা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মাস ছয়েক মাত্র গুরুতর. 
পরিশ্রম * করিয়াঁছিলাম। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ-সংগ্রহের কাজে 

ব্রজেন্ত্রবাবু যে অমানুষিক এবং অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিতেছেন আমি কাঠবিড়ালীর 

মত তীহাকে কিঞ্চিৎ জোগান দিতে পারিয়াও আনন্দিত আছি। এই পুস্তকের 

জন্য তাহাঁর অধিক মর্ধ্যা্দী আমি দাবি করি না। 

আমার পরিকল্পিত গ্রন্থের ইহ| একচতুর্থাংশ-_মাত্র প্রথম যুগ; ব্রজেন্্বাবুর ও 

পর্ববগামীগণের উপকরণের সাহাধ্য লইয়া বাকি তিন যুগের ইতিহাস খাড়া করিবার 

চেষ্টায় আছি, কিছু অগ্রসরও হইয়াছি, একেবারে পুস্তকাঁকারে সেই তিন খণ্ড প্রকাশের 

ইচ্ছ। রহিল। প্রথম খণ্ডট পসাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”য় ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত 

হইয়াছিল। পরিষদের কর্তৃপক্ষ পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়। এবং তাহাদের 

প্রস্তত রকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে অচ্ছেচ্ক খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। 

তাহার৷ অন্ুগ্রহপূর্বক পুস্তকটিকে "পরিষদ্থস্থাবলী”তুক্ত করিয়াও আমাকে সম্মানিত 

করিয়াছেন। 

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে শেষ কথ! কেহ বলিতে পারেন না, নিত্য নূতন 
আবিষ্ধীর ও গবেষণার ফলে পুরাতন ইতিহাস রূপান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য। সমগ্র 
উপকরণ দেখিয়াছি ব ব্যবহার করিয়াছি--এ কথা কাহারও পক্ষে বল। সম্তব নয়। 

পুর্রবগামীগণ যাহা দেখেন নাই, আমি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহা! দেখিবার 
শৌতাগ্য লাভ করিয়াছি। আমি যাহা দেখি নাই, স্বভাবতঃই অন্তে তাহ! দেখিবেন। 

আমি এ বিষয়ে শেষ কথ! বঙ্গিলাম, এমন অহমিকা কাহারও থাকা উচিত নয়,-- 

অন্ততঃ আমার নাই। আমি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগের ইতিহাসের একটা কাঠামে। 
দাড় করাইয়াছি--চুণ স্থুরকি প্রলেপ এবং কারুকাধ্যের অনেক অর্ককাশ রহিল । 
তবে একটা কথা বল! আবশ্তক যে, যেটুকু নৃতনের সন্ধান আমি দিয়াছি তাহা 
আমার নিজের চেখে দেখা, পরের মুখে ঝাল থাই নাই। & 

ডক্টর শ্রীযুক্ত ু শীপকুমার দে নিতান্ত ন্নেহপরবশ হইয়। এই পুপ্তকের ভূমিকা লিখা 

দিয় আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত এবং তিনিই বাংলাসাহিত্যের 
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ইতিহাস-রচনায় সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিম্থলভ বৈজ্ঞানিক প্রণীলীর অনুসরণ 

করেন। তাহার ভূমিকা আমাকে আশাঁতিরিক্ত গৌরব দান করিয়াছে। 
ন্নেহভাজন শ্রীমান গৌরীশস্কর ভট্টাচার্যের আগ্রহাতিশযেই এই পুস্তকের প্রকাশ 

সম্ভব হইল। তিনি প্রভৃত যত্বু করিয়াছেন। কিন্ত আমি স্থানাস্তরে থাকায় এবং 

নিজে প্রফ সংশোধন না|! করিতে পারায় কিছু কিছু ভূলক্রুটি রহিয়া গেল, 

যতদূর সম্ভব একটি "শুদ্ধিপত্র” দিলাম। তাড়াতাড়ির অন্ত এই থণ্ডে বিষ্ৃত সুচী দেওয়া 

সম্তব হইল না], শেষ থণ্ডে তাহা সংযোজিত করিবার ইচ্ছা রহিল। 

ট্রীসজনীকান্ত দী ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
১১ আঘাঢ় ১৩৫৩ 



ভূমিকা 
বাঙালী পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত স্নীকান্তের নৃতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক। 

কিন্তু ধাহার শ্বতঃসিদ্ধ পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে, বর্তমান গ্রন্থে তাহার পুরাতাত্বিক- 

রূপে আবির্ভাব হয়ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর । কাব্য ও কৌতুক, বাস্তব ও 
ব্যঙ্গ, মধু ও ভুল লইয়া! ধীহার কারবার, তিনিই আবার বিগত কালের দুশ্রাপ্য 

কীটদষ্ট দলিল-দন্তাবেজ থাঁটিয়া, এতিহাসিক সাধনার কঠিন পথে, রমিকের ্ের 
সহিত পণ্ডিতের কর্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটাইম্বাছেন! ঃ 

ইহ। অন্তব হইয়াছে, কারণ বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের প্রতি সঙ্জনীকান্তের শ্রনধা 
ও অনুরাগ অপরিসীম। এতিহাঁসিক তথ্যাদ্বেষণের ইহাই তাঁহার আন্তরিক প্রেরণ, 

যাহা আজ বহুরূপী বিদূষককে বহুদন্ধানী গবেষকে পরিণত করিয়াছে। এই পরিণতি 

যে নিক্ষন হয় নাই, ভাহার নিদর্শন বর্তমান গ্রস্থেই পাওয়। যাইবে) কিন্ত গ্রন্থের 

পিছনে গ্রস্থকারের যে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা রহিয়াছে, তাহাই ইহার সত্যকার পরিচয় 

বহন করিতেছে । অতি-আধুনিক লেখকের মত আগামী কালের স্পদ্ধায় স্ফীত 

ন| হইয়া, সুস্থিতবুদ্ধি সজনীকান্ত গত যুগের গৌরবে শ্রদ্ধাশীল । 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে নুতন পিক্ষা ও আদর্শের গ্রগারের সঙ্গে সঙ্গে যে 

দেশব্যাগী জাগরণের স্থক্্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগের স্থত্রপাত 
করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিনের কথা না হইলেও এই সম্ভোবিগত শতাব্দীর 

ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক 

ংবাদ রাখি, কিন্তু যে-যুগ আমাদের এত নিকটবস্তী এবং আমর! এখনও যে-যুগের 
ভাঁব-বিপ্রবের ফলভাগী, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ধে খুব বেশি তাহা বগা 

যাঁয় না। যাহ নুপুর তাহার সম্বদ্ধে মোহ থাকা ম্বাভাবিকঃ কিন্তু যাহ! সমীপবর্তী 

এবং যাঁহা৷ আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সৃত্রে আবদ্ধ, তাহীর বিচিত্র কাহিনীও কম 
চিত্তাকর্ষক হইবার কথ! নয়। হয়ত আমর! পুরাবুত্তের অধিকতর পক্ষপাতী, কিন 

যাহা আমাদের ঘরের কথা, আমাদেরই পিতীমহদের বিশ্বৃত বৃত্তান্ত, তাহাও শুনিতে 

কৌতুছলের অভাব থাকিতে পারে না। গত শতাবী সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার 
কারণ উদীসীনতা। নয়; শ্ুু-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বাহ! লেখা থাকে তাহাই 

আমরা শিখি; তাঁছাতে পুরাঁকাঁলের কথাই বেশি পাইয়! থাকি, গতযুগ্নের বাংল 
দেশের কথ! এক্ সহজলভ্য নয়। ০ 

সহজলভ্য নয়, কারণ ধাঁহারা এই লকল পাঠ্যপুস্তক লেখেন, তাহাদের সময় 

অল্প, শক্তিও নীমাবন্ধ। পে সকল মুলগ্রন্থ ও লাময়িক নথিপত্রাি হইতে গত যুগের 
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বৃত্তান্ত উদ্ধার করা৷ যাইতে পারে, তাহাও আবার নান৷ স্থানে বিক্ষিপ্ত ও হৃশ্রাপ্য, 

দেশের জলহাওয়ার প্রভাবে লুণ্তগ্রার, অথবা চেষ্টা ও অন্ুরাগের অভাবে সযত্বে 

রক্ষিত হয় নাই। এগুলির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ যে কত কষ্টসাধ্য, তাহ! ধাঁহার] 

এই ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ 

গ্রহ না করিয়া পাঠ্যপুস্তক লেখা চলে, পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা করিতে যাঁওয়। 

বাঁতুলতা৷ বাঁ সৌখিনতা মাত্র। বড় বড় মৌখিন বই লিখিয়। গৌরব অর্জন করিবার 
সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন; কষ্ট করিয়া উপকরণ সংগ্রহের কাজ ত 

মুটে-মজুরের কাজের সামিল! কিন্তু একথা মনে রাঁথ। উচিত, বাংল। ভাঁষ। ও 

“সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত অধিক বে, এ্রতিহাসিক সৌধ-নিম্মাঞ্ে মুটে- 

মজুরের কাজই আমাদের একমাত্র কাজ, ইমারত গীঁথিয়া নকৃশ। কাঁটিবার সময় 

এখনও আসে নাই | নিতান্ত সহজপ্রাপ্য কয়েকটি তথ্য ব। ঘটনা লইয়া বাকিটুকু 

মুগত কল্পনার দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, গত যুগ্নের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা! 
করা কঠিন নয়)কিস্ব এরূপ রচনার কোনও স্থায়ী মূল্য নাই। সর্বা্ূনর 
ইতিবৃত্ত রচনা করিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধান ও সুক্ষ পরীক্ষণের প্রয়োজন, তাহা 
অশেষ ধর্ধ্য, পরিশ্রম ও যত্ব সাপেক্ষ। এইরূপ কঠোর প্রতিহাদিক সাধনার সরণি 

অবলম্বন করিবার অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই; থাকিলেও সহজজ পথ ও 

গুলভ যশের গ্রলোভন সংবরণ কর! ছুঃসাধ্য । 

এই অনুরাগ ও অধ্যবসায় আছে বলিয়াই ুঁজনীকান্ত নিছক সাহিত্যিকের 
সৌথিনতা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা গণ্ভের প্রথম ধুগের একটি তথ্যবহুণ, প্রামাণ্য 

ও সংযত ইতিহাস রচনা! করিতে পারিয়াছেন। বাঁংলা দেশে উনবিংশ শতাবীর 

অন্যান্ত কীর্তির মধ্যে গগ্ভ-সাহিত্যের স্যতিও একটি প্রধান কীত্ডি। ম্বয়ং লব্বপ্রতিষ্ঠ 

গস্ভ-লেখক বলিয়। বাংলা গছোর উৎপত্তি ও বিকাঁশের ধারা সম্বন্ধে সজনীকান্তের 

আকর্ষণ থাক ম্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা গগ্ভের জন্মকাল হইতে প্রথম যুগে যে 

সকল পুস্তক রচিত হইয়া ইহার গঠন ও স্থায়িত্্লাভে সহায়ত করিয়াছিল, সেগুলি 

উতিহাঁসিকের অমুর্য ও অপরিহাধ্য উপাদান হইলেও, সাহিত্যিকের আদর ও 

আবেগের বস্ত নয়। কারণ এগুলির অধিকাংশ অভিধান, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক ব1 

. অন্বাদ হিদাবে রচিত বলিয়া রস-সাহিত্যের অঙ্গ হইয়। উঠিতে পারে নাই, এবং 
ইহাদের ভাষ;ও সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থীমাত্র। এই নীরস ও অপরিণত রচনা- 

গুলির আগ্মন্ত পাঠ ব1 পরীক্ষা করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজঞ্জকালকার দিনে 

সুলভ নয়,_তাই নিছক সাহিত্যিক নাকি এ্রতিহাঁসিক পদ্ধতিদ্রে বিশ্বাস করেন 

না! কিন্তু এই গস্ের উপরেই পরবন্তী গদ্যের প্রতিষ্ঠা) সজনীকান্ত অসাধারণ 
তথ্যনিষ্ঠার সহিত বাংলা গন্ঠের এই মগ্ন ভিত্তিসুলের যতদুর সম্ভব নিখু'ত ও নিরপেক্ষ 



চ.8.3 

বিবরণ দিয়াছেন। তাহার রস-পিপাস। কোথাও তত্ব-জিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ন করে 

নাই। 
পথিকৃৎ ন। হইলেও স্জনীকান্তের রচন। তাহার পূর্বগাঁমীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন 

হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অনান্য 

সথলের বিহ্ষি্ড দণ্তরে অনেক পুরাতন কাগঞ্পত্র পরীক্ষা! করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, 

যাহা তীহার পূর্ববগামীদের নাগাল ব! নজরের বাহিরে পড়িয়। ছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ 
হিসাবে বল! যাইতে পারে, রাঁমরাঁম বনু, গোলোকনাথ শব্মা ও উইলিয়ম কেরি সম্বন্ধে তিনি 

অনেক নূতন কথা৷ বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপঞ্জনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার 
করিয়।,আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। কিন্ত গ্রস্থটকে বিশেষজ্ঞের সঙ্লন মাত্র অথব। 

গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়] ধরিলে ভূল করা৷ হইবে। স্জনীকান্তের লেখনী-নৈপুণ্য শুধু 

তথ্যমাত্রসন্ধানী নয়, নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে। 

ষে-যুগে নাটক নভেল কবিত। ও মাসিক পত্রিকার গ্রতি একাস্ত পক্ষপাত, সে-যুগে এই 

ধরণের পুস্তক প্রকাশ ও গ্রচার কিন্প অসমসাহসিকতাঁর কাঁজ, আশা করি, তাহ! স্বয়ং 

সাহিত্য-ব্যবসায়ী হইয়। সজনীকাস্ত ভাঁল করিয়াই জানেন। তথাপি এ কথা বিশ্বাম করিতে 

প্রবৃত্তি হয় না যে, শিক্ষিত সমাঁজ, নাটক নভেল কবিতা ও মাসিক পর্রিক। 

ভিন্ন অন্ত ধরণের পুস্তকের আদর জানে না। তবে বাঁংল। দেশের শিক্ষিত সমাঁজের 

কথাই আলাদ। ! 

ঢাক! বিশ্ববিন্তাল় ্ী রদে তা ] স্ুশীলকুমার ০ 





উৎসর্গ 

শ্রদ্ধেয় স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশয়কে 

যৌবনের উদ্ধত চাঁপল্যে একদিন “শনিবারের চিঠিতে প্ৰীনেশ-নামা” লিখিয়াছিলাম, 

" উদ্দারহৃদয় দীনেশচন্দ্র পেষবয়সে আমাকে ক্ষমা তো৷ করিয়া ছিলেনই, 

আন্তরিক আশীর্বাদও করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, 

তীহার জীবিতকালে আমার অপরাধের 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি নাই, 

আজ করিলাম । 
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আঁারদের জীযাইি কাল আটিযাছে রাসমুনিকে 

নিতে। তাতে শাকের মণ সকতান আর বাঁ 

বাণ তাকী মুগৌর ভাইল হলনা আাচের ভাতা 

ঝোল (ডখের বড়া আর গা কলার আম হইয়া(জিল। 

কে রাছ্মিদিল বড ধা নাযেঝে বৌ। 

বত বৌই ব্া্ষিযাজিল তিনি কটনা বাটনা করে 
দ্যাচেন! 

ডোদের বৌ ফেল ॥ রান্দিতে বাঁভিতে ধারে ! 

হবু সেই বৈ আর কে রাঁছ্ছে যেয়ের! কেহ: 
এখনে নাই; আপনি কর্খঢা বাঁচা নিয়া লাতিডে 

পারি-লা। কল কাঁঘি বত বৌ করে চোট যৌডা 

বড় হিজল দাড়া জী লাঁড়ে না আর সদীয় ভার 

বাফতা কি করিব বুল সহিতে হয় ঘদি কিচ্ ঝাল 

তে লোকে বলিবে দেখ এ যাগা যৌদের দেখডে 

পারে না|] কিন্ত বুন কাল হাড়ি পানে চেয়ে 

বড় বৌটি অতি ভাল পরই সণ্সারের কাঘ কাঠ 

ক্করে আর ঢেলে পিলে আাতিয়ুহিয়া আচিয়া দেয় 

আর আযারদের সেবা সূম্থ করে" তাহার জন্য 

আঁয়ার (কান হঠামহ নাহি । 

প্রথম সংস্করণ 1)£419715..*এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 
( পঙ্গা ১৮) 



বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ 

ভূমিকা! 

পৃথিবীর গ্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাঁসেই দেখা যাঁয় থে হুত্রপাঁতি গঞ্ঘে, 

গগ্ভের আবির্ভীন পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা 

পদ্য হইতে ক্রমশ গঞ্ে রূপান্তরিত হয় ; সর্বত্র লোঁকে বরাবরই গগ্েই কথাবার্তী কহিয়া 

থাঁকে--ভাষ! ও সাঁহিতা লিখিতে গেলেই স্বভাবত গ্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়। 

বসে। লেখনীমুখে মানুষ গণ্ভের সাহাধ্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়। 

প্রাসনতম বাংলা চর্ধ্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রাষ্টান্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধর! 

হয়, তাহ| হইলে এথন পধ্যন্ত বাঁংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইত্হাম সম্থন্ধে আমাদের 

যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে নিঃসনোহে বলিতে পারি-সাহিত্যপদবাচ্য শাঁ হইলেও 

উল্লেথবোগ্য বাংলা গঞ্ধ ইহার ঠিক ৮৫০ বত্পর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কতক 

রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন গ্রেসে মুদ্রিত হয়। 'র্থা্ খ্রাগয় উনবিংশ শতকের সঙ্গে 

সঙ্গেই কাংলা গছের বথার্ সুত্রণাতি। বাঙালী বে থতিপ্রধান কবির জাতি, ইহ! তাহার 

আর একটি প্রমাণ ১ অন্থা কুত্রাপি গঞ্ঠের প্রাছভাবি এত দীর্ঘবিলম্ষিত হয় নাই। 

স্ৃতরাং অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত বাংলা গঞ্ের ইতিহাস শিঠান্ত হাটি-হাটি-পা-প| 

মবস্থার ইতিহাঁস। বাংলা গঞ্ভের ভাষা তখন পধ্যন্ত বাং! সাহিত্যের বাহন হইয়া 

উঠিবাঁর মত শীর্ঘয অঞ্জন করে নাই বে অবসর এবং মনের উদ্বন্ত শক্তি মানুষের 

শি ও সাহিতা স্থষ্টির প্রেরণ] দান করে এবং তদনন্দিন জীবনবাত্রার সামান্ততাকে অতিক্রম 

করিয়া অসামান্ত কল্পনানোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান জোগাইযা তাহাকে 

মহন্তর জীবনের পথে লইর] বায়, বাঙালী তখন মঙ্গলকাব্য, টগ্পা, পাচালী ও কৰিগান 

রচনার সেই অব্পর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। 

তাত্শাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুণি প্রয়োজনের খাতিরে বাংল! 

গদ্ঠ ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্যন্ত । | 

রবীন্দ্রনাথ “একট আধাঢ়ে গল্পে নিরূপদ্রন তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ 

আগমনে যে বিপর্ধায় ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । এই রূপক বাংলা গগ্ঠস!হিতা 

সম্বন্ধে বিশেবভাবে থাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ 

বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংল গগ্গাহিত্যের 

উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংল! 

গগ্ঠসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিগ্ততম ইতিহাঁস। 



২ বংলা গণ্ভের প্রথম যুগ 
ইতিহাসের উপকরণ 

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্বেকার একটা! 
ইতিহাম আছে; তাহ! সমসামগ্িক ও প্রামাণিক নয়; পূর্ববগামীর! কল্পনা ও কিন্বস্তীর 

সাহায্যে এই ঘুগ্নের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে ষুগে 
প্রাকৃত ও অপত্রংশের খোলস সগ্চ পরিত্যাগ করিয়া! ছূর্ববোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচরধ্যাপদ 
রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষের কোন্ ভাষায় পরম্পর মনের ভাব ব্যক্ত 

করিতেন, অগ্মান কর! ছাঁড়। তাহ জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ 

যংসাঙ্গান্ত। এখন পধ্যস্ত ইতিহাস বলিয়। যাহ! চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ 

দলিলের উপর গঠিত নয়) যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রা্ই 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন ; চেষ্টা 

করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই। নকলের নকলে বন্থুল প্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ 

বলিয়া গ্রাহ; বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় এ্তিহাসিকের 

এইখানেই বিপদ্দ। এই তমসাচ্ছন্ন ঘুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা 

সচরাচর দাখিল -কর হুইয়। থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের ধুক্তিপ্রণালী অনুসরণ 
করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথ। । ধাহার৷ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কাহিনী 

রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই। 

আসলে ইতিহাস বগ্কটা আমাদের ধাতস্থ নয় । যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ- 
কাহিনীতে পর্যবসিত, তাহাদের ভাষ। ও সাহিত্যের ইতিহাস না৷ থাকিবারই কথ। 
বিশেষ করিয়া, বাংল! ভাঁষ! ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলগ্ষে। 

বৈদেশিক রাজকর্মচারী ও ধর্দপ্রচারক পাদ্রিগণই গোড়ার দিকে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যকে 

কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক পরিচালিত 

সাপ্তাহিক “সমাচার দর্পণ” ও মাসিক “দি ফ্রেণ্ড অব ইতডিয়া+তেই সর্বপ্রথম বাংল! ভাষায় 

রচিত পুস্তক ও পত্রিক। ষন্বন্ধে আলোচনা দেখ। যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ছুই স্থলেই 
ইতিহাসের সুত্রপাত। “দি ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া”র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় ( জুলাই, 

১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংল! ভাষায় ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। 
১৮২১ শ্রষ্টাব্ব হইতে উক্ত পত্রিকার কোর্রার্টারলি সিরিঞ্জ প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮২১- 
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চ1559 10 [10919% শীধক ছুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ ত্রীষ্টাবে স্থুগলিতে মুদ্রাযন্ স্থাপন ও বাংল! 

হরফ প্রত্থত করিয়া নাথা নিবেন ব্রা হাল্হেডের ইংরেজী ভাষার বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে 
জারম্ত করিষা। উনবিংশ শতাব্ধীর ছ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার-পত্রিকার সফল প্রকাশ 
প্যন্ত সংক্ষিণ্ড ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। “দি ফে্ড অব ইত্ঘ্বা'র মাসিক ও 
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ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলিতে এবং “সমাচার দর্পণে তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি বাংল পুস্তকের 

বিষয়বন্থ, রচনাভঙ্গী ও লেখক সন্বন্ধেও প্রতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্থী 
কালে “সমাচার চন্দ্রিকা”, “সংবাদ প্রভাকর+, “সন্বাদ ভাস্কর”,“তত্ববোধিনী পত্রিক1”বিবিধার্থ- 

সঙগহ*, “সোমপ্রকাঁশ/ ও রহস্ত-সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের ইতিহাসের বু 
উপকরণ লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ১৮৪৪ ্রীষ্টাৰ হইতে প্রকাশিত “দি ক্যালকাটা রিভিযু, 
ব্রমাসিকেও রেভারেগু লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং 

পত্রিকাশেষে সঙ্গিবিষ্ট দেশীর ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। 

, রেভারেগু লং, জে. ওয়েজার, জে. মার্ডক প্রতৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীঞে বাংলা 
ভাষাত এবং বাংল ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিক। প্রস্তুত ও প্রকাশ 

করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ জোগাইয়। গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের শেষ চতুর্থাংশ 

হইতে “ক্যালকাটা গেজেটে'র লিটারারি সাল্লিমেন্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত 

যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়। হইতেছে । | 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১*ই জানুয়ারি তারিথে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠ1 মে তারিখে 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে শুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ের ২৩শে মে “সমাচার 

দর্পণে'র প্রকাশকাল পর্ধাস্ত এই আঠার বৎসরের ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ড্র 
সুশীলকুমার দে ও শ্রীুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের 
ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই ধুগের ইতিহাস লিপিবন্ধ হইয়াছে-_-ইহারাই সর্বপ্রথম 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অন্থুদরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়! ব্রজেন্্রবাবুর যত্বুলন্ 
গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা 
করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ববর্তী বাংল! গগ্ভসাহিত্যের উপকরণ এখনও 
পর্যাপ্ত নয়। 

মুদ্রিত ইতিহাস 

হ্থণীলকুমার দে ও ব্রকেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের পূর্যবে অনেকে বাংল! ভাষা ও 

সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুন্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 
কুমারটুলি ১৯নং জয় মিত্র ঘাট লেনের মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম, “বঙ্গভাাব 

ইতিহাস" পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়। “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা 
সাহিত্য বিষয়ক গ্রস্তাব-রচর্রিতা রামগতি স্তায়রত্বকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, * 
কিন্ধ তাহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাঝে ( ১৭৯৭ শকে ) 

প্রকাশিত পর্ননাত ঘোষাল ও অবিনাশ মুখোপাধ্য্ৈর “গৌড়ীয় ভাষা-তত্ব পুন্তকে 

বাংল। সাহিত্যের ইতিহাঁস-গ্রসঙ্গ সামান্তই আছে। রমেশচন দত্তের 776 7,4/4/2%%1 
2 484%25/ পুস্তক ১৮৭৭ প্রীষ্টান্জে বাহির হয়। “জাতীয় সতা”র প্রদত্ত রাজনারায়ণ বন্থুর 



৪ বাংলা গ্ভের প্রথম যুগ 

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা” ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজ-ভবনে প্রদত্ত 

গঙ্গাচরণ সরকারের “বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা ১৮৮০ শ্রীষ্টান্জে এবং “সাবিত্রী 
লাইব্রেরিগ্র বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক পঠিত “বর্তমান শতাব্দীর 

বাঙ্গাল! সাহিত্য” ১৮৮১ থ্রীষ্টাৰে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের “বাঙ্গালা সাহিত্য” পুস্তক 

১৮৮৫ থ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্ে কুমিল্ল। হইতে দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” পুস্তক প্রকাশ করেন। কৈলানচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা*য্ম ( দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্ত 
ক্যালুকাট। রিভিযু* পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ ঘ্রীঃ) বেনামিতে বাংল! ভাষ। 

ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহ! পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হয় নাই। 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মাশম্যানের “দি লাইফ আযাণ্ড টাইমস অব কেরী 
মাশম্যান আগ ওয়া পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । রামকমল সেনের 

44 77/220%27/ 2% £72/25/ 2%2 27224 ( ১৮৩৪ খ্রীঃ) পুস্তকের ভূমিকায় এবং 

মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-অবলম্বনে বিষ্ভাসাগর মহাশয় যে 'বাজাঁলার ইতিহাস” 

প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীঃ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে । 

বিংশ শতাঁবীতে, বিশেষ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে, ইংরেজী ও বাংলা 

ভাষার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুন্তিক। প্রকাশিত হইয়াছে। 

সকলগুলির পরিচয় দেওয় সম্ভব নয় এবং তাহার গ্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৩ 
র্টাব্ে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্রী প্রণীত “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, ১৯০৪ 

্রীষটান্ধে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গভাষার লেখক”, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 

প্রকাশিত “রাজনারায়ণ বন্থর আত্ম-্চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রাষ্টাবে প্রকাশিত 

বিপিনবিহারী গুপ্তের “পুরাতন প্রস্গ” ১ম ও ২য় পর্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টান্বে প্রকাশিত 

কেদারনাথ মজুমদারের «বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য” ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 

শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে প্রণীত £7/5/97 ০7 72752 72722274121 2%৫ 

12627 0%/%/%,  2600--5255 ১৯২৬ খ্রীষ্টান্ে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত 

নুন ীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 2/%2 07222% 22 2929/927%6%2 0 /2 2222 

22576 এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” তিন থণ্ড, “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, 

+13678918 [10675000675 00, 294-316. 

1 কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বার্পীয় কল ও ভারতবাঁর রেলওয়ে" (১৮৫ ্ীঃ ), করিমোহুন 

মুখোপাধ্যার প্রণীত 'কবিচরিত” (১৮৬৯ শ্রী; ) এবং “দেবগণের মর্ড্যে আগমন" প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের 

উপাদান খাকিলেও ঠিক ইতিহাসের পর্যায়ে এগুলিকে ফেলা চলে ন!। 
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প্রথম থণ্ড) “বজীয় নাট্যশালার ইতিহাস” ও দুশ্রাপ্য গ্রস্থমাল। ১-১৩ এই কয়খানি পুস্তকই 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাংল! গন্ভের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরম্পরবিরোধী 
উনবিংশ শতাবীতে বাংল। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ষে সকল পুস্তক লিখিত 

ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ হইতে বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরম্পরবিরোধী 

সংবাদ পাওয়। যাঁয় যে, একট! ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোল। কঠিন। অধ্যবসায় এবং 
উপকরণের অভাবে ইহার! প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্লিত বিবরণী দিয়াছেন। বিংশ 
শতাব্দীতে এই ধুগের একট সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 

প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের 42£5197/0 22222 74%2%226 ৫৮৫ 

12425 পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গণ্য সম্পর্কে আলোচন! 
করা হইয়াছে । ইহ মুলত শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ “বিশ্বকোষের 

( ১৯০৭ খ্রীঃ ) *বাজালা সাহিত্য” বিষয়ক আলোচন। হইতে গৃহীত। বস্তুত পরবর্থী কালে 

এই “বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । “সাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকা”র ২য় বৎসরে ( ১৮৯৫ শ্রীঃ ) রজনীকান্ত গুপ্ত প্বাঙ্গালা গগ্সাঁহিতা” 

( পৃ. ৩০-৫০ ) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া! গছাসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র 
আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে 
17425 7 7272222 72272276121 £% 11222 02%%/7 পুম্তকের 

£1008001% [ ( পৃ ৪৫৫-৮৬ )-এ প্রথম যুগের বাংলা গগ্তের আর একটু সুষ্ঠু এবং 
ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদ্দিত “বঙ্গসাহিত্য 

পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত 715 ০ £০%% 2472 

77০52 (১৯২২ শ্রীঃ) ও ডর সুরেন্ত্রনাথ সেনের প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন 

(১৯৪২) পুণুকে প্রাচীনতম বাংল। গঞ্ের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কেদারনাথ মজুমদার-প্রমুখ কয়েক জন কেবলমাত্র বাংল! গগ্ঠসাহিত্যের একট। ধারাবাহিক 

ইতিহাস রচন| করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেনের “বাঙ্গালা 

সাহিত্যে গঞ্ঠ (১৯৩৪ খ্রীঃ) ও শ্রীযুক্ত জহরলাল বস্থুর “বাঙ্গাল। গন্ত-সাহিত্যের 
ইতিহাস” (১৯৩৬ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচন।। কিন্তু উপকরণের অভাবে এ 

ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরম্পরবিরোধী কথাও আছে। | 

এই বহুলপরিমাপে কল্পিত ও পরম্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একট] 

ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোল সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে 

নিশ্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়! গেলে আমরা ত্যসন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে 
পারি, তন্থারা। কিছু গড়িয়৷ তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংল! গন্ের আদিম অবস্থা 

বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছি্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে । , 
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বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথ। 

প্রথমেই শ্রীযুক্ত হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 7/৫ 07%6% ৫%2 2725277%2%7... 

পুস্তকের ভূমিকার 01065 চ60098109 ০ 73906911” শীর্ষক আলোচনা হইতে 

(পৃ. ১৮১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথ! সঙ্কলন করিতেছি । 
১। সংস্কৃত.» প্রারুতস্» অপভরংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে 

পুরাতন বাংলার জন্ম । 

২। উড়িয়া, আসামী ও বাংল! সমগোত্রজ | 
“৩। ১৩০৯ শ্রীষ্টাব্ধের পূর্ব্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুন।__ 

(ক) কয়েকটি শিল! ও ধাতু লেখে এবং প্রাীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের 
নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির ্ত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
পঞ্ডিতের এই নামগুলিকে সংস্কতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। 

(খ) বন্দঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ববানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ ) অমরকোষের 

টাকায় ( “টাকাসর্ববন্থ' ) ব্রিশতাধিক বাংল! শব্দ । এই গ্রন্থ বাংল! দেশে লুপ্ত হইয়। 
মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্য। “সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্রিকার রায়বাহীছুর যোগেপচন্দ্র বিস্ানিধি ( পসাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাংলা 

শব” ) ও শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় (প্ঘাদশ শতকের বাঁংল। শব”) এই শব্গুলির 

সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন। 

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি 

চর্যাপদ । এগুলি শান্্ীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 

প্রকীশিত-_-'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গাল। ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা”, 
( ১৯১৬ শ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে । 

৪। ইহার পরেই বাংল। ভাষার নমুন! হিসাবে চত্তীদাস-কত “শ্রীতষ্ণকীর্তন” ও রমাই 
( বা রামাই ) পণ্ডিতের 'শূন্তপুরাণ' উল্লিখিত হইয়। থাকে । এগুলি গ্রষ্টায চতুর্দিশ হইতে 
ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। বিজয়চন্্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঞ্ল” নামক অপত্রংশ 
ভাল্লায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন; এগুলি ৯** হইতে ১৪৯০ 
খ্ীষ্টাব্ধের মধ্যে রচিত। শিখেদের “আদ্রিগ্রস্থে” ছুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিরা৷ উল্লিখিত 

ঢুইয়। থাকে ; কাহীরও কাহারও মতে তাহাও প্রাটীন বাংলায় রচিত। জন্বদেবের 
'্রতগৌোবিন্বীকেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কতে রূপান্তরিত বলিয়। মনে 
করেন। * জয়দেব গ্রীত্ীয় ছাদশ শতকের কবি। ্ 

€ | ১৩০০ প্রীষ্রীষ্থ হইতে ১৫৭০ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে বাংল! ভাষ! সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত । 
৬। ১৫১ শ্রী হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টান্বের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ। 
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বাংলা গণের অন্ধকার-যুগ 

কিন্তু হুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গপ্ডের স্থান নাই। 
খ্রী্ীয় ১৭৪৩ অন্ধে পোর্ত,গালের লিসবন নগরে প্রথম বাংল! গন্চগ্রস্থ “কপার শান্ত্ে 

অর্থভেদ* মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গন্ভের প্রামাণিক বুগের হুত্রপাত ধরিয়া 
বাংল। ভাষার জন্ম হইতে ( ৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্ধ্যস্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গন্ভের 

অন্ধকার-যুগ। 
কিছু শিলালেখ ও তাত্রশাসন, কিছু দলিল-দত্তাবেজ ও চিঠিপত্র, টি: গ্রন্থের 

ংশ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুথি এই ঘুগের গস্ভের নমুনা হিসাবে উল্লির্িত ও 

প্রদ্দশিত হইয়া থাকে । ধাঁহীর। ইতিপূর্বেবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয্বাছেন,* তাহাদের 
সকলেরই মূল অবলম্বন “বিশ্বকোষে'র পপ্রাচীন গ্-সাহিত্যের ইতিহাস” প্রবন্ধ । “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা"র নান! প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়। যার। এই সকল 
উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই বুগের 
বাংলা গগ্ভসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দ্রাড়ায়-_ 

চণ্তীদাসের “চৈত্যরূপপ্রাপ্তি ও রমাই পণ্ডিতের শুন্তপুরাণান্তর্গত “বারমাসি' প্রভৃতি 

গগ্ভাংশ বাংল গঞ্ভের আদিমতম নমুনী বলিয়া! উল্লিখিত হয়। বর্তমানে পণ্ডিতের অনুমান 

করেন টে, চণ্তীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টান্বের শেষপাদের লোক; শৃন্তপুরাঁণ (যাহা! আমর 
মুদ্রিত আকারে পাইতেছি ) সপ্তদশ শতকের রচন)। প্রথম বাংল। গন্ভের যে নমুন! 

তারকেশ্বর-মোহস্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বনু 

কর্তক তাহার “বাঙ্গালা গগ্-সাহিত্যের ইতিহাসে? উদ্ধত (পৃ. ২৫) হইয়াছে, তাহ! যে 

প্রামাণিক নয়, “সন ৭৮৫ সাল” এইরূপ উল্লেখেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজা ভারামলল 
রায় প্রদত্ত ছাঁড়পত্রটি ৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে ; ইংরেজী 

১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টা্ব। পত্রটি এইরূপ-_ 
“৬/্ীশ্রীরাম 

বস্তি সকল মলম শ্রীশ্রীঠতারকেশ্বর ঠাকুর চরণধুগলেষু-_ 
দ্বেবন্তর জমি পত্রহ মিদং কাধ্যনধশগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম 

জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী সাহাপুর--এই কল গ্রাম নেবার কারণ- জমি শালীশুন! 

* বিশ্বকোব, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ ১৮৮-১৯৬ 7 দীনেশচন্ত্র সেন--3678511 1.5178088৩ 

9770 [416720006) ১৯১১, পৃ ৮২৮-৮৪৪ 7 এউ--'বঙ্গভাবা ও সাহিতা” বষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০ ; 

ই-“বঙ্গসাতিত্ত্য পরিচয়", ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৩*-৪৩। ১৬৫৫-৫৬, ৯৬৭২-১৬৭৯ ) শিবরতদ মিত্র--1 083 

০? 0115 8315511 19০5৪,১৯২২। হুশীলকুষার দে--30178911 11001500617 076 2 0756610 

0570075, 7919, পৃ. ৪৫৫-৮৬ ; জহরলাল বনু--'বাংলা তন্ত্র ইতিহাস” ১৯৩৬, পৃ, ২*-৫৪ ) 

সুরেন্্রনাথ সেন--প্রাচীন বাঙ্গাল! পত্র সক্কলন' ১৯৪২ । 
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হ্দ মহছুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে--সেবাত শ্রীযুক্ত 
মায়াগিরি ধূত্রপান মোহস্তীতে নিষুক্ত থাকিয়া র1?] জুতিয়া৷ যোতায়। শ্রীশ্রীঠসেবা করহ 
এ সকল জমির রাজন্ব সহিত দায় নান্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র। 

শ্রীরাজ! ভারামল্প রায় [ নাগরীতে 

রায়নার ঠৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাহার “বাঙ্গাল। সাহিত্য” (১২৯২ বঙ্গাব্ধ ) পুস্তকে আদি- 

যুগের বাংলা গগ্ঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 

«“গোবিন। দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস রচিত বহুল গ্ভ রচন। পাঠ করিয়াছিলেন ; সেই 
জন্ইর্শতনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন,.. 

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে এঁছন, 

রসময় চম্পু বিথারি ॥ ইত্যাদি। 

চম্পৃ শব্দের অর্থ গণ্য পদ্যময় কাব্য ;..'আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাদ 

[ পদ্কল্পতরুকার ] কবিবন্দনাগ্থলে'".লিখিয়াছেন'*" 

জয় জয় চণ্ডীদাস রূস শেখর 

অখিল ভুবনে অনুপম ॥ 

যাঁকর রচিত মধুর রস নিরমল 

গগ্ভ পগ্ঠময় গীত ।৮ [পৃ ৭২৭৩ ] ০ 

নুতরাং চণ্ডীদাস যে গগ্ভ লিখিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 
“বিশ্বকোষ-কার চণ্তীদাসকৃত “চৈত্যরূপপ্রাপ্তি”র পরিচয়, পিয়াছেন--“ইহার যে সকল 

পাগুলিপি প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।” ভাষার নমুন। 

এইরূপ-_ 

“চৈতরূপের ঝা চ অধরূপ লাড়ি। বা। অক্ষরে রাগ লাঁড়ি। টচ অক্ষরে চেতন লাড়ি। 

র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গ! লাড়ি।-**'জিহু রজকিনী তিহু রাগমই। 

রাগ আত্মা শ্রীম্তীর অঙ্গ ' এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চশ্ডীদাস। কার দেহ। 

প্রীমতীর অন্তরঙ্গ! দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্তীদাসের অন্তরল৷ দেহ।” 
চৈতন্থদেবের পার্খচর রূপগোম্বামী-কুত “কারিকা” গণ্ভে লিখিত। কৈলাসচন্ত্র ঘোষ 

ইহা সংগ্রহ করিয়ীছিলেন। ভাষা এইরূপ-_ 

“প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগণ স্পর্শগুণ এই পাচ গুণ। 
* এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাঁধিকাতেও বসে ।...পূর্ববরাঁগের মুল দুই হটাৎ শ্রবণ অকন্্াৎ শ্রবণ” 

বাংল। গন্ধের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোত্বামী-কৃত কারিকা+টিও কোনও 

সাধার॥ প্রতিষ্ঠানে সযত্বে রক্ষিত হওয়া উচিত। 
বঙীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ হইতে শৃস্তপুরাণের যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা 

যায়, পুস্তকটি মুলত পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গগ্ঘ-রুনা আছে। নগেম্্রনাথ 
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ংল! গণ্ভের প্রথম যুগ , রী 

বু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাঁহ। সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয় 

সি হয়। শ্রীযুক্ত দুশীলকুমীর দে মনে করেন 
০0156 50-০91120 81056 8558869, 11706 006 ৬5155516591 ৪ 00001 

6211191 ৪7৫ 10016 2100906 10100 06 0100100. 11 05৩ 1218058৩59 09. 
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এই উক্তি সত্য বলিয়। মানিয়। লরীলে শুন্পুস্াপের' ভাঙ। গম্তকেই, প্রথম, বাংলা গস্তের 

গৌরব দিতে হয়:| ভাষার ন্সুনী এইরূপ " টে ৪ 
“কোন'মাসে কোন রাগ্রি.। 'চৈতুমানে মীন রাসি | €হ ৬ বা ভাই, বার 

আদিত্ত। হস্ত পাঁতি লহ সেবকর. অর্থ পুষ্পপানি। , সেবক “হ্ৰ' সখি: আমনি: ছামাৎ 

কন্সি। গুরু পণ্ডিত দেউল্য। দানপতি। সাংন্থর ভোক্তা আমন ৮. , 

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাদ-কৃত “ঘাদশপাট নির্ণর”, কষদাস (কবিরা -ক্লুত 

.(র্লাগমরীকণাঃ ও “আলম্বনচন্দ্রিক1,, নরোত্তম দাসের 'রাগমালা” ও.শিক্ষাপটল” এবং সহজিয়া 

সম্প্রদায়ের নি্নামাকিত পুথিগুলি বিশ্বকোষ” কর্তৃক বাংল! গঞ্ছের এই অন্ধকার"যুগের নমুন। 

হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ।-- 

আশ্রত্র নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাতাগ্ভাবার্, (উপাসনাতৃত, নিব, ভিসা, 

আত্মসাঁধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্বনিরূপণ, চনদিস্তা মণি, আত্মদিজ্ঞ!সা- সারাৎসার, 

তিন মানুষের বিবরণ, সাঁধনাল্রর, দিদ্ধান্তটীকা, কৃষ্ভি্পরায়ধ, উপাসনানিণরর, স্বরূপররণস, 

দেহকড়চ, চম্পককর্সিকা, আত্মতত্ব, তত্বকথা, পঞ্চাঙ্গ নিগুঢ় তত্ব, হরিনামের অর্থ, গৌোঠীকথা, 

সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসাপ্রণালী, লবামঞ্জরী, ব্র্জকীরিকাঁ, রসভজলতত্ব ইত্যাদি । .. 

এগুলির ভাষা: প্রায় -সর্ববত্রই এক্, যে কোনও . পুথির নমুনা . দিলেই ..সাধারগভারে 

ইহাদের ভাষ। সম্বন্ধে ধারণ! জন্মিবে। 'ব্রকারিকা” হইতে উদ্ধৃত রারিতেদ্ধি-_ 

“এই পঞ্চগুণ হইতে পপ্রমবৃক্ষ হৈল |. সেই সে রাধিকার রূপ। ..সেই বৃক্ষে দুই শাখা, 

নিকসিল। সে কে কে? এক সবীভাব আর শ্মথাবিভাব। ক্রমে ২ দক্ষিণ বাঁ 

জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাঁভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। 

এই ছুই শীখাবৃক্ষ উজ্জল হইল। তাহার ফন দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন | 
এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত ,হুইয়াছিল 

বলিয়া উল্লেখ পাও যাঁর । ভাষা! তখন রূপ লইয়াছে ; নির্তীস্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঞ্জ 

সন্ধ্যাভাষ! নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ-- 

১। বৃন্ধীবনপরিক্রমা। যে পুথি হইতে ইহা। উদ্ধ ত হুইয়| থাকে, তাহা! ১২১৮ সালে 
২ 



১৬ , বাংলা গছ্ের প্রথম যুগ 

লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাবীর প্রারস্তে রচিত 
হইয়াছিল । 

২। বৃন্দীবনগীলা। ছুই শত বৎসর পূর্ববে রচিত বলিয়। কেহ কেহ অনুমান করেন। 
ভাষ! প্রাঞস। 

৩। বেদাদিতত্ব নির্ণর | 

৪। ভাঁষাপরিচ্ছেদ। যে পুথি হইতে উহ উদ্ধত, তাহার তারিখ--বঙ্গাব্ধ ১১৮১ । 
সম্ভবত উহ এ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ । 
*৫। জ্ঞানাদি সাধনা । পুথির তারিখ-_-১১৫৮ বঙ্গাব্দ । ১৩০৪ বঙ্গাব্দের *দাহিত্য- 

পরিষত-পত্রিকা”র ৩৪১ পৃষ্ঠায় সাধন] কথা” নাঁমে উল্লিখিত। 
৬। ব্যবস্থাতত্ব। 

৭। শ্বৃতিকল্পদ্রম | 

৮। বেদান্তাধি দশনশান্ত্রের অনুবাদ । 

৯। দেব ভার তন্ত্র। 

১*। পাঁচনসংগ্রহ | 

১১। কবিরাজী পাতড়।। 
১২। কামিনীকুমার। দীনেশবাঁবুর বিবেচনায় ইহা ১৮শ শতাবৈ মধ্যভাগে 

রূচিত। 

১৩। কুলজীপটা ব্যাখ্যা । 

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান। 

দৃষ্টান্ত হিমাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ্ অংশত উদ্ধত করিয়া আমর! এই অন্ধকা র-যুগের 
কথা শেষ করিতেছি ।-- 

“গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আ'মাঁরদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় 
তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোঁতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই 
মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতে।। তাহাতে গোঁতিম 
কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্ত বিশেষ সমবায় অভাব । 
তাহার মধ্যে দ্রবা নয় প্রকার 18 

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়৷ লইলে বাংলা গগ্যের বয়স যথেষ্ট বাঁড়িযা 
যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদশিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত, তাহাদের 
গ্রামা ণিকৃত! সম্বন্ধে সন্দেছ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুপি নমুনা হইতে 
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বাংল! গপ্ঠের প্রথম যুগ * ১১ 

সন্দেহ হয়) সেগুলি গগ্ভ নয়, গুহসাধন-সম্পক্কিত ( সন্ধ্যাভীষাঁয়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। 

শ্রীযুক্ক স্ুশীলকুমীর দের মতে, এগুলি বাংলা গগ্ের সুত্রপাতের যুগের নমুনা । আমাদের 

মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গগ্চ ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী 

লোকের পরস্পর জানিত ইঙ্গিত--পরবর্তাী কালের বহু সহজিয়।৷ পুথিতে এই ভাষারই 

ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গগ্ভের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল 

ছুর্ব্বোধা শষ লইয়া! আলোচন1 সমীচীন হইবে না । 

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয় প 

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া! মানিয়া লইলে 
১৫৫৫ গ্রীষ্টাব্দের মহারাজ নবনারায়ণের পত্র হইতে শুরু করিয়া হাঁলহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত 

( ১৭৭৮ খ্রীঃ ) ১১৮৫ বঙ্গাব্বের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্য্যন্ত 

অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ 

্ীষ্টান্বে কুচবিহারের মহারাজা নবনারায়ণ কর্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকাম্ফা 

ত্ব্গদ্দেবকে (ওরফে খোড়! রাজা ) লিখিত হয়। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ষের ২৭শে জুন তারিখের 

“আসামবস্তিত পত্রিকায়* ইহা সর্বব প্রথম মুদ্রিত হয়; পরে ১৩১৬ বঙ্গীব্ষের উত্তরবঙ্গ- 

সাহিত্য-সম্মেণনের তৃতীয় ( গৌরীপুর ) অধিবেশনের সভীপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য 

বিষ্ভাবিনোদ ) অভিভাষণে (কাধ্যবিবরণী, পৃ. ৩৭) এই পত্র পুনমুদ্রিত হয়। 

পন্রটি এইরূপ-_ 

“স্বস্তি সকলদিগদস্তিকর্ণতালাক্ষীলসমীরণ প্রচলিতহিমকরহারহাসসকাশটকৈলা সপাগুনযশো- 

বাশিবিরাঁজিত ত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙলি ণীললিলনিম্লপবিভ্রকলেবরধীষণ প্রচণ্ধীরধৈ্ধ্মম্ধ্যাদাপারা- 

বারসকলা দিকৃকা মিনীগীয়মানগুণসস্তা নশ্রীশ্রন্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচগ্ুপ্রতাপেষু। 

লেখনং কার্ধাঞ্চ। এথা আমার কুশগ । তোমার কুশল নিরস্তরে বা! করি। অখন 

তোমার আমার সস্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকল প্রীতির বীঙ্গ 

অন্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বাদ্ধতাক পাই পুম্পিত ফলিত হইবেক। 

আমর সেই উদ্ভোগত আছি। তোনারো এগোট কর্তব্য উচিত হয় নাকর তাক 

আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কম্মী রামেশ্বর শর্মা কাঁলকেতু ও ধুমা 
সর্দার উদ্তগড চাউনিয়। শ্তামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিনা 
চিতাপ বিদায় দিবা । 

অপর উকালধরাঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মতন ১ জোর বাঠিচ ১ জকাই ১ সাঁরি ৫ খান 
এই সকল দিয়! গৈছে । আর সমাচার বুজি কহি পাঠীইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ 

* আসাম, তেজপুর হইতে গ্রকাশিত। 



১২ ” বাংল! গঞ্ের প্রথম যুগ 

সোমচেং ১ ছিট ৫ ধাগরি ১* কৃষ্চচামর ২* শুরুচামর ১*। ইতি শক ১৪৭৭ মাঁস 

আবাঢ়।” 

১৫৫৩ শকাৰে অর্থাৎ ১৬৩১ গ্রীষ্টাৰে গৌহা'টীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাঁৰ আলেয়ার 
খাকে কোনও আসামী নৃপতি-লিথিত একখানি পত্রও ১৯০১ গ্রীষ্টান্দের ১লা। আগই 
তারিখের 'আনামবস্তিতে “এ্তিহাসিক চিঠি” শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে । এই পত্রের 

ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য । পত্রটি এই-_ 

“দ্বব্তি বিবিধ, গুণগাস্তীধ্য পরমোদীর শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খা সদীশয়েষু। 

* সঙ্গেহ লিখনং কার্ধযঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং 

সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া! আমার স্থান পহু'ছিল। 

আমিও গ্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম । আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র 
আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনশ্বিতা না রহে এ যে তোমীর ভালাই দৌলত। অতএব 

আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছে! তোমার আমার অছয়ভাব প্রীতি ঘটিলে 

মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ ন। হইবেক।-..” 

অষ্টাদশ শতকে বাঁংলা-গস্ভের ভাষা একট। নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন 

পর্যস্ত পুরাতন পত্র ও দ্রলিলাদি যাহা কিছু বাঁংলা-গঞ্ভের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাবীর ধচনা । বঙ্গ- 

সাহিত্য পরিচয়ের ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ গ্রীষ্টাব্ধের লিখিত ছুইথাঁনি পত্র মুদ্রিত 

আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশ- 
বাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা-গগ্ভের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ 

মিউজিয়মের বাংল৷ কাগজপত্র হইতে শ্রীধুক্ত হ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশর ফটোগ্রাফ 
করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙগাব্ধের “সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা”র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃ. ১৯২) 

প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একথানি প্রাচীন চুক্তিপত্র । ১৯*৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ 

্রষ্টান্দে ইহ রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ-_ 
শ্রীরষ্ | সাথি শ্রীধন্ম 

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু 

লিখিতং শ্রীকুষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমর] ছুই লুকে করার করিলাম জে 
কিছু বারে সুনীরগায় ও গর থ রিকরি সকরাত ২ ছ ই রূপাইয়া করিনা আরত দলালি 

লইব আর কুন দাঁয়। নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে 
১৪ আগ্রান। রর 

হুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ গ্রীষ্টাব্বের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে 

রচিত “মহারাজ বিক্রমাঁদিত্য চরিত্র নামক গগ্গল্লেরও নকল আনিয়। প্রকাশ 

করিয়াছেন। এই গল্পটির কির়ংশ উদ্ধ ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না ।-_ 



বাংল। গন্ভের প্রথম যুগ ১৩ 

“৮মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র | 
সাং অবস্তিকে-- 

মোং ভোজপুর শ্রীধৃত ভোজরাঁজা৷ তাহার কন্তা। নাম আীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিন্তা 

বড় যুন্দরি মুখ চন্ত্রতুল্য কে মেঘের রঙ্গ চক্ষু আক পর্যান্ত যুল্গ্য বর ধনুকের নেয়ায় ও 

রক্কিমে ব্ হস্ত পল্মের মৃণাল স্তন দাঁড়িস্ব ফল রুপলাবন্য বিছ্বাৎ্ছটা তার তুগন। আর নাঁঞী 
এমন যুন্দরি সে কন্তার বিবাহ হয় নাঞ্ী। কন্ঠ। পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথ! 

কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথ! ভোজরাজ। ম্থনে বড় বড় 

রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রে মধ্যে 

এক২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো। থাকে না কেবল কপ্তা। £ 

আর রাজপুত্র এক খাটে কন্। সোয়ে £ এক থাটে রাজপুত্র সোয়ে । জে রাজপুত্র জেমন 
জানবাঁন হয়। সেঃ সেইরূপ কথ। সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথ! কহাইতে পারে নাঃ 

সকালে উঠে £ রাজপুত্র ; ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল কেহো 

কথ। কহাইতে পারিলেক ন! £ কতমৎ গ্রকার করিলেক তবু £ কন্তাকে £ কথা কহাইতে 
পারিলেক না।'** 

১১৭৮ সালের ( ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত 

একটি পঞ্জ ইতিহাসের দিক দিয়! বাংলা গ্ভসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। 

মহারাজ নন্দকুমাঁর ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন। 
প্প্রাণপ্রতিমেযু পরম গুভাশীর্ববাদশিবঞ্চ বিশেষ :-- 

তোমার মঙ্গল সর্বদা বাঁসনা করনক অত্র কুশল পরস্ধ £ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ 

রাত্রে পাইয়। সমাচার জানিলাম শ্রীধৃত ফেতরত আলি খা এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে 

লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পহুছেন নাই পন্থছিলেই জান! জাইবেক শ্রীযুত রায় জগণচন্্ 

বিষরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২, কুচেষ্টা৷ পাইতেছেন তাহা জানাই গেল 

তিনি যথা জাউন ফলত কার্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া! আপনারি মন্দ করিতেছেন 
সে সকল লোকেও অবস্ত বুঝিবেক |” 

বাংলা গর্থের গ্রথম যুগের ভাষার নমুনা-ম্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও 
দলিল গ্রকাশ করিয়াছেন। উনবিংশ শকাব্দীর শেষ দশকে কেরী ও টমাস নবন্ধীপ 

বেড়াইতে গিয়া কয়েকটি গণ্ভে লিখিত পুথি দেখিয়াছিলেন, তাহাদের চিঠিপত্রে এরূপ 
উল্লেখ আছে। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত, ম্ৃতরাং প্রত্যেকটির 

উল্লেখ নিশ্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুত্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েপ ব্রাসি হাল্ছেড প্রণীত 
ও ১৭৭৮ ্র্টাবে হুগলিতে মু্রিত 4 ০777%7%27 ৫7 /% 27221 £27%2%2£% পুস্তকে 

এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংল! গ্ভের নমুন। হিসাবে 

বাংল। ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহ! শ্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁক। প্রয়োজন ।--. 



১৪ বাংল! গগ্ভের প্রথম যুগ 

£৭ শ্রীরাম__- 

গরিবনেওয়াজ শেশামত-- 

আমার জমিদারি পরগনে কাঁকজোল তাহার ছুই গ্রথম দরিয়ীশীকিশ তী হইয়াছে শেই 

হই গ্রাম পয়শ তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরের্জ চৌধুরি আজ রায় জবরদন্তী 
দখল করিয়! ভোগ করিতেছে আঁমি মাঁলগুজ্জারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার 

যে দরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পন্ুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া 

লইয়। আদালত করিয়া. হকদারের হক দলা দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তাঁরিখ ১১ 
শ্রাবন" 

ফিরব 

জগতধির রায় 

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক-আধুনিক যুগের বাংল। গগ্ঠের রীতি ও প্রকৃতি সুম্পই 

ধর] পড়িবে। মুল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারি শব্জের প্রমোগবাহুপ্যে 
ইহা প্রায় দুর্বোধ্য ; অথচ আরবি ও পারমি শবে বাংল! প্রত্যয় নিরস্কুশভাবে ব্যবহাত 

হইয়াছে। 

বাংলা গগ্যের ইতিহাসে পোর্ত,গীস প্রভাব 

চণ্তীগাস-নামাঙ্কিত “চৈত্যরূপপ্রাপ্ডি'র রা অক্ষরে রাগ লাঁড়ি” অথবা "শৃচ্ঠপুরাণে' 
“হয পাতি লহ সেবকর অর্থ পুম্পপানি+ হইতে আরস্ত কবিমী। উপরিউক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 

£তোরফেনকে তলৰ দিয়া পর্য্যন্ত ভীষার একট! প্রগতি ও ধারাবাহিকতী। প্রান অব্যাহত 

আছে। বাংলাঁ-গস্থের উহাই মূল ধারা । এই ধাঁরাই পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়নুনার, কৃষ্ণমোহন ও 

রাজেন্দ্রনাল, ভূদেব ও বস্কিন কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়! বর্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ হ্থবিশাল 

নদীতে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত মধ্যে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাবে ভূমিকম্পের মত একট আঁকন্মিক 
বিপর্যয় ঘটয়া গিয়াছে; অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক্ দিম্লা বিচার 
করিতে বসিয়া! ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্ধের ঘটনাকে আকম্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে, আকস্মিক 

না হউক মুল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই। 

সৌভাগোর বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে; “অন্ধকার যুগ এবং 
“চিঠিপত্র ও দলিলের যুগের মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে 

হয় না। এবং এই কারণেই মামর। ৯৭৪৩ ্ীষ্টান্ধেই প্রাথমিক যুগের হত্রপাত বলিয়াছি। 

১৭৪৩ শ্রীষ্টাব্বের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা 

বিপর্যয় বলিয়। নির্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রার্দেশিক 

কথিত ভাষা সম্পকিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ ,সীমাবন্ধ কাল ও দ্নেশে পরিসমাণ্ড। 



বাংলা গন্ঠের প্রথম যুগ ১৫ 

এই আলোড়নের ইতিহাঁদ ষোড়শ শতাবীর শেষ পাঁদে আরস্ত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাধ; 

ইহা সম্পূর্ণ পোর্ড গীপ প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাবী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা 

যায়।* ইহার ফলে বাংল। ভাষায় যে কিছু কাজ হইগ্রাছিল সমসাময়িক চিঠিপত্র ও 
বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়! যাইতেছে । যথা-- 

১ 790091 0121005 £510001010 98000001) 9, 0.১ 009 990061101০1 00৩ 

11155010 200006 00656 136059]1 00175615 1১966607679 2110 1684, 100৩ 

1০0) 0182 00 00 076 00105100181 96 008 ০00 1810081/ 3, 1683 : %76 

17200915 [1608605 (00765, 115096] 5218ঠ%2, ৪10 171005610] 178৬০ 000 

91160 10) 07817 00: 076) 17861681760 67৪ 181000808 1/61]) 1129 

50177009560 ৬০০৪/00181165, ৪. £180017021 ৪. 00005319081 870 018615 3 

0১6) 17955 027519160 005 01705080 1000010 [9%৮%%4 0%/25/2 ০1 

09650111500], 9০., 11901010601 10101) 8%:09650 0100] 005.” [0 %/9%/5/2 

26 25521, 0085 ৮01. 1].১ 1867, [. 12.0-7780)9117091010 1) £727%22/ $ 

4৫52 ৫ 27656%% ৬০] [50 0৭1৮], 0, 46. 

২। “১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেস্ুইট-সম্্রদায়তুক ধর্ম গ্রচারক 
1181701580 চ61087065 ফ্রান্দিস্কো। ফের্নান্দেন্ পূর্বব-বঙ্গে সোনারগী।র সন্নিকট্থ শ্রীপুর 

হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ব1০0183 10770 নিকোলাস পিমেস্তা-র নিকট 
একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফেব্্নানেস্ খ্রীষ্টান ধর্ের 
মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্টোত্তরমাল। 
লেখেন, এবং ফের্নান্দেসের সহকম্মী পাড্রি 19077101006 5০5৪ দোমিনিক-দে-নুজ। 
বাঙ্গালাভাষ! শিখিবাঁর চেষ্ঠা করিয়াছিলেন ) তিনি এই ছুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করেন শ্রুহ্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “বাঙ্গাল। ব্যাকরণ”, গ্রবেশক) পৃ, ॥/০ 

৩। £120761 13819161) 25 92117 ৪3 1723), 1701701005 01৪% 109 

01128160 ৪ 11016 ০৪6010191) 10]: 139706৭11.--শ্রীসশীলকুমার দে, 8/%77/ 

£2/2724472, 0, 68. ই 

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোঁসা নামক আর একজন যীগুট যাচক বাঙ্গাল 
ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । (65999 67068088010 16917 
075 96085190. 1:817602£6 270 08911601009 168. 0505 ০0601015080 

57559855552 শিবির হন বেত 

+**+101]) 591618, 525 0179 750 60708080659 ৮170 ০8176 (০ 76182] ; 116 

81060 17 1518) ৪70 1102.1760 10176 (1006 1820176 076 ০022030016165 ০01 076 

601)879 2176 076 032/06হ5 ০01 06 [১6০০16৮-- ০91০06% 06৮16%/, 



১৬ বাংল। গপ্ঠের প্রথম যুগ 

চ9112101 10 1100 9৩ ০0000050015 067016 2110 11211010909) 6110015 : 

00 1010) ৮23 20060 ৪ 51701 080901)15016 07 ৬৪ 01 1)19105719) 11)101/ 

016 017110161 0600607070 00650100019 1981760 1 1368৮ 2%25 

1175 7//27%%45) ড0]. %. 0, 2০০)-*১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাৰ পর্য্যন্ত একাধিক 

খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচন| করিয়াছিলেন ।-শ্রন্ববেন্নাথ সেন, ব্রা্ধণ- 

রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ? প্রস্তাবন1) পৃঃ ২1/০-২1%০ 

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয। 
গিয়াছে । 

তিনটি মার গ্রন্থ আমাদের কাল পর্বান্ত পৌছিয়াছে। তন্মধো আমাদের বর্তমান 
প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি_ 

(ক) 01602 ১8091 010) 13060 1 50100 এেএাএ | 010091 | 

ঢ1 112006] ] 09 /১55010090817 | 11010155590, 0 00218195501) 13606811806 | 

32091 06%6 ;) 000-119281 2086 50010 00170 00550 | 017115001 201100 

1১909 | 131)6160) | ০0119 0010 10790010009 | 1). 7: 1118961 | 061:8$019 | 

[0121 5001010 £510601500 | +:1590090 | 2180050 | 09 59121 

2826 | 0802581 00102961 5089 | ০0৫1718 | 5007 2020 70055015 7743 | 

400০01 0০0101 100001716, 

এই পুস্তকের এক খণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টান পর্যন্ত এভোরাঁর লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, 

সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । একটি খণ্ডিত পুস্তক কললিকাঁতার এশিয়াটিক 

সোঁসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বাহার বিভ্তৃতভাবে জানিতে চাঁন, 
তাহাদিগকে নিমলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে। 

১। 11761110166 89৮ 1009-0010060 8602811 3০০1৩৮--7 

[705160), ৩. 0,581 1 2851 6 27256/%) ৬০01 [50 0267) 

)91/-560, 1014, 00. 4০-63. 

২। “ইউরোপীয়-লিখিত প্রীচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গাল পুম্তক''-_প্রম্ুশীলকুমার 

দে? "সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা» ব্রয়োবিংশ ভাগ, ওয় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ১৭৯-১৯৫। 
৩। "কুপার শাস্ত্রের অর্থতেদ ও বাঙ্গাল! উচ্চারণতদ্ব”_্রীহ্নীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায়; এ, উ, এ) পৃ, ১৯৭-২১৭। 

৪1 :2£%£2/7 £11277/514 29 1%2 11172/2271% 0/%/%7%--5. 10,106) 

1919, 170. 67-75. " | 
€ 1 পাদ্রি মানোয়েল-দা-আম্-সুম্প. সাম্রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ/--শ্রীহ্ননীতি- 

কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, “প্রবেশক' ও প্রবেশকের পরিশিষ্ট । পৃ. /,-৩%৯ 



20 €16)47 74116 017) 8/৫79 
£০ 50081010172 2810116, 
০. 401006 0)5016 00617006 2019602 
45, 2810116 0 0050116 ১ ০ 99260162808 

91164 0৫০1. 
0. 02771600110 00116 00610016 2.511960 8 
5,109 856019১ 0 68175802812 2811167) ৩ 

90176 5197106 02101) ০০011169 260)0% 
০1110. 

9. 41 001 22101060 2 
টি ৫7 [0011161 0170010 : 4%1/4 0)8101065 

45 00810601062 07545081519 61016 
6০01116, 

9. 2910 11 00৫91 11018 
4.706১ 22171. 
০. ০0165 60115 

10471 170%4. 

০ 114 21091912061 5 
6০101)0 %০17£0৫ 8010 $ 

ছু 01091 %101)11210)616 
০০৪ 1)000: 
£51 00 91081010076 
01091121200 : 
100721 2610128 
61100] 
2,60)017 00101191069 
"ছু 60001 301006, 

00215 

১৭৪৩ খ্রীাবে মুদ্রিত 'কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” গ্রন্থের 

একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 

(পৃষ্টা ১৭) 
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2). হী ৯ এ ও খু ঝঃ 

$₹$ এগ মসঙ চদরজবাঞ 

পগঙহবঙনগমরশব 
স বধ শংকর 

ধ ঝা হি কী কু $ 
ক ফেরা বৌ কক 
সম আসা বত হক্ব হ্ 
হু ভুত কউইতউী জীব আম 

ক ম্ববা প্রত ন্বল্পস$স 

হর হক য়ানজ হল 

হত পি জলি য বলব 

ঝা মা ল হু হীঃ 

কব ন্ধা দ্ধি রবী স্তর জট 

ব বই জী কী কী ঝীং 
১৭৭৬ গ্রীষ্টাবে মুদ্রিত বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালা 

( পৃষ্ঠা ২১) 



বাংল গঞ্ছের প্রথম যুগ ১৭ 

৬। “ত্রান্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-__প্রীন্রেন্ত্রনাথ সেন, ১৯৩৭, প্রস্তাবনা? 
পৃ, ১৩/০-৩1৬/০ 1 

এই পুস্তক কলিকাত৷ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীম্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 

লিখিত ভূমিক ও টাক! সহিত বাহির হইয়াছে ।* 
(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ,__ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো 

দে! রোজারিয়ে। প্রণীত। 

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীন্তরেন্্রনাথ সেনের সম্পাদনায় বাহির 
হইয়াছে । ফাদার হষ্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩খ্ঠ্রীষ্টাব্ে 

লিসবনে ফ্রান্দিস্কো। দা সিলভার ছাপাথানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাঁদ পাওয়। যাইতেছে ; 

্রীধুত স্থরেন্দ্রবাবু তাহ! বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাওুলিপি আকারেই 
দেখিয়াছেন এবং মুল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়! 
ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পধ্যস্ত অসন্ কেহ বিশেষ আলোচন! 
করেন নাই । “প্রস্তাবনা” দ্রষ্টব্য । | 

“কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাজ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ, 

ক্ষিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ১৭৪৩ খ্রীষ্টান্বে পোর্ভুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ 
রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্য! ৩৯১; গ্রস্থের বা-দিকের পৃষ্ঠায় 

বাংল এবং ভান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্তগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোনান ক্যাথলিক 
্বীষট-ধর্ম্মের মহিমা কীন্তিত হইয়াছে__ন্ুতরাং বাংল! অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে 
প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্তী-হিসাবে পাত্রী মানোএল দা! 
আস্মুম্পসাউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্তগালের এভোর| শহরের অধিবাসী এবং 

পূর্ববভারতের মগুলীতুক্ত অগন্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ গ্রীষ্টাব্দের 

পূর্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ ্রীষ্টা্ পর্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্্রপ্রচারে 

ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদের «ভূমিকা হইতে 

জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণাঁর নাগরীতে লিখিত হয় । টা 
পোর্ত,গীস অংশ মানো এলের লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেণীয় খ্রীষ্ঠানকে দিষ্কু বাংল 
অন্তবাঁদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাঁড্রী ফাদার গেরে' 
( 96177 ) “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি বিশুদ্বীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কার্লে বৃদ্ধ ফাদার 
মানোএস মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অন্বাদক তাহার অল্তাতে 

ীষটধর্্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত--অনেকষ্ ক্ষেত্রে মুল পোর্ত পাস ও 
8 িশিশীীপিস্পী পিত্ত পা শশী পীস্পাপপপি্ী পালিশ শাসিত সীট িশিিশিশীিিট টি পি ৩ শীশিশীিাীশ্ীটীঁশাি ৮ ০ শিশাশীটাি। ১ রি পলক সপ না পি সি পস্পপপস 

* দুপ্পাপ্য প্রস্থমালা নং ১২ 

৩ 



১৮ বাংল গছ্ের প্রথম যুগ 

অনুধিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রী গেরে'র উক্তি সত্য হইলে বাংল। 

ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংল! গগ্ধ-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনাম। দেশীয় রোমান 

ক্যাথলিক গ্রীষ্টান__ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী । “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ভাওয়ালে 

প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের “ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক- 

সংবাদ” পুস্তকের পপ্রস্তাবন।” হইতে জান যায়, “১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্গিহিত মারগাঁও 

শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রস্থালয়ে 
(228/29//22 1229%42) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে ।” 

“ত্রাঙ্গণ-রোমা ন-ক্যাঁথলিক-সংবাঁদ” ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। 
এ সম্থন্ধে যে কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহ বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, “ব্রাহ্মণ-রোমান- 

ক্যাথলিক-সংবাদ” সপুদশ শতাবীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল-_অর্থাৎ ইহ “কপার 

শাস্সের অর্থভেদের+ও পূর্বের রচনা এবং ইহ1 নিঃসন্দেহে বাঁডালীর রচনা । ভূষণাঁর রাজপুত্র 
বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বার! অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে 

ফাদার মানোএল দের রোজারিও নামক একজন সেপ্ট অগন্তিন মণ্ডলীর ধর্মযাজক 

তাহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ধধে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে 

যে, পরবন্তী কালে ইহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও টট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ 

হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ত্রাহ্মণরোমান-ক্যাথলিক- 
ংবাঁদে' একজন ব্রাঙ্গণ ও একজন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্রচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিম। বর্ণিত 

হইয়াছে । “কপার শাস্ত্রের অথভেদে'র ভাষার সহিত ইহার ভাঁষ! থুব বেশী পৃথক্ 

নহে। 

“কপার শাস্টের অর্থভেদের ভাষার নমুনা 

গুরু। অপূর্ব কথা৷ কহিল । কিন্ত কেহ কহিবে £ আমি মাল। জপি না; তথাঁচ 
আন ধরণ ভজন করি; জপি খিস্তর কাছে, আর আর পিদ্ধারে ভঙ্জনা করি, এহি ভজনার 

কারণ আশ রাখি হ্্গের যাইবার, তাহান কৃপায় । তুমি কি বল। 

শিষয। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালে।, কিন্তু বিনে 

ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজন। বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি 

পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। 

আশ্চর্য বুঝাই শোঁন।-_-পৃ. ৫৪ 

ব্রাঙ্গঞরোমান-ক্যাথলিক-সংবাদের নমুনা 
৬ € € 

ত্রা। বদি পরমার্থে জিগাসো!, তবে ষে বিচার তুমি কছে।, এহাতে তো চিতে 

কদাচিতে। লএন! যে পরমেস্ক। এমত করেন; কিন্ত শানে কহে যে এ কথ যেতো কালের 

পাপে করমাঙ্কিতে লওয়াএ।-_পাও্লিপি পৃ. ৬ 



বাংল। গন্ভের প্রথম যুগ ১৯ 

১৭৪৩-_১৭৭৮ 

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্তে বা ডিম্জ!-রচিত ছুইখানি পুস্তকের উল্লেখ 

পাওয়া ষায়। বেন্টে। সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্ুগ্রহণ করেন এবং 

পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত কাছে, তিনি প্রায় 

পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে “বুক অব কমন প্রেম্ার 

ও “ক্যাটিকিজম” পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। 

তাহার পুস্তক ছুইটি “প্রশ্নোত্তরমাল” ও 'প্রীর্থনামালা” নামে রোমান্ অক্ষরে লগ্নে 

মুদ্রিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। *বিশ্বকোষে শ্রীনগেন্্রনীথ বন্থু মহাশয় প্রশ্নোত্তর" 

মালার প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ গ্রীষ্টা্ষ বলিয়াছেন, কিন্ত শ্রীম্বশীলকুমার দের মতে 

ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই ছুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের 
কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুব্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি 

না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই ।* 

বাংল! অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি 
(১৬৯২-১৭৭৬ ) 

এ প্ন্যন্ত বাংল গগ্ভ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা, হইল, “কপার শান্ত্রের অর্থভেদ” 

ব্যতীত তাহার কোঁনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই; “কপার শান্জের অর্থভেদও রোমান 

অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণম্বরূপ কতকগুলি হস্তলিপি পুথি, চিঠিপত্র ও দলিল 

মাত্র সম্বল। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে বাংলা-গগ্ভের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার 
অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গগ্ভের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের 

মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযস্ত্র ও ছাঁপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখন পধ্যস্ত আলোচনাই হয় নাই। ডর জি. 
এ. গ্রিয়ারসন তাহার বিখ্যাত 17:2%2£25£20 5£752% 6 22, 1903, পুল্তকের 

পঞ্চম খণ্ডে %9139017)9175 ০0৫ 06 132105211 9110 45998171656  [.210009,53+ 

প্রসঙ্গে (পৃ* ২৩) বাঁংল। অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ( “বাঙ্গলা৷ ব্যাকরণ+_-প্রবেশক ) এ বিষয়ে বিস্তৃততর 

আলোচনা করেন। 7 

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন 

ফাদার এইচ. হষ্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্ধে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি 
সর্বপ্রথম মুদ্দিত হয়। মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রণের কথ! বলির্ডেছি, কারণ শিল। ও তামঅলিপিতে, 

*..[1)09 ১4227001821 41747015 07 067829£, ৮, 155 

1 “2 9৪ 70101131260 ৬16 2 00775656- 21000021960 07 1692 ৮) 9 ৯010 



২০ ধাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ 

তালপাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংল! অক্ষর বহুকাঁলাবধি খোদ্িত বা! লিখিত হইয় 

আসিতেছে । ইহার ইতিহাস ১২০* বৎসরের কম হইবে না। বাংল অক্ষরের 

দ্বিতীয় নমুনা পাঁওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাবৰধে জান্মানীর লাইপৎসিক নগরে মুদ্রিত 
06০0: 1৪০০ 161৮. (গেওর%গয়াকোব কের) প্রণীত লাটিন ভাষায় 4%2%% 

582 নামক পুস্তকে । এই পুন্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পধ্যস্ত বাংল! 
খ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সমুখের প্লেটে বাংল! ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্মান নাম 

*্শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর” (56188800 ৬/০1659108 11676: ) বাংল। অক্ষরে 

ছাপা আছে। বাংল! বাগ্রনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ) লাইপ দিক 

নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্রিথ্ ফ্রিংস, ()01780107] 1711601101) 1112) 

লিখিত প্রা ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক” (০0727250767 %%2 

0272%:414507275/742%%2252% ) নামক পুস্তকে পুনমুদ্রিত হয়। বাঙালী 

পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্ত আমর| বাঁল। অক্ষরের এই আদি নমুনার 
প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। | 

১৭২৫ গ্রীষ্টাব্ের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হলাগ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড. মিল 

(1)9৬1015 1111105 ) 10255/7/2/20725 52/120/22 নামক (লাটিন ভাষায় ) একথানি 

বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে )09210065 7০১19. [6091861 লিখিত 

11506115062. 01161768118” নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটা ব্যাকরণ আছে। এই 

ব্যাকরণ-অংশে বাংল! ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আঁছে। 

এখানে তাহ। পুনমু্রিত হইল ।* 

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দীজ ভাষাতেই তাহার ব্যাকরণ 

০0100211116 00501529019175 ০ (109 65810 10900975002 06 17017691729, (85 

120151) 1501011016 ০91 270 0190065 ৫6 7062. 10176 06015 ০91 07০ 70901 15 

0852৮228085 22%232865 ০6 78422/16%22£572651 2022 58727 2 25127520272 22222676116, 

6% 6 12 0৮710604207 26 141527078077206 2 22 4 06০০7217786: 22720006651 255 22265 ৫৫ 

৫21৫ (18765. 24102267116 12216 265 50227560654 70255 167 65 72765 16542225, 

4460 165 71162%0%5 ৫2 1175, ৫6 11404267716) ০4 265 189125 2% 2১ 09248) ৫০) £৫ 

0০/৮02716 22 7255, 4৯112115506. 11 11000710)6019 ০9519, 17005011772 0৮, 

713, 2 178909 204 1 01266 ০0116210108 06 51091200815 01 070 0৩০1০ ০1 

73610852195 270 18190799 [8077]--92%822 0245 তে 2৮656৮৫5৬০1, 1 স্চীজাট [5 054০. 

* ডেভিড মিলের পুন্তকের এক খণ্ড ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি 

অনুস্রহপূর্বক আমাকে পুন্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন । 0:601£ 1০0৮ 6 প্রদত্ত নমুন1 ব্রিটিশ 

বিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি।-লেখক। 



টিন তিদ 

রাড ইল টান; ক ও 
জু 

22725777722 8৮:27 77272 227 

নিল হালদ্জস্রগা ৬ 
+41757 1072 26247716221 22127146177. ৫ তা 22:22 ?2.1352 2.2 2 £ 194 /9 

৪ 

তাল লন্পলবা নন হল এল হনঃ 
72 ০2 /2. 74 /114210/2242 4412 1744. ৮221011%/41 

1] 272/7427/ 

ক লঙ্গমীাসিসাভত হব বীনা ই সস 
910 52. 771৫, ৮2475 2 £ ইউ -827072-7% রা রি ৫০০0 47447 4277. 

সাঃক জনা লগ গাজাস 2 ভ হন তা 0% শু 
27 £ ০244 ৪০ 75774 052৫ 5:2 74 77/4৮/4242 ৮ ০.2 4৮ 

লন কলদল শুল্রল্লজাস জননী 
24৮52792442 ত ঢ৫ £০ 76৫৮ 972. /৫./07.44০7276 £671/4/4. 

১৭৪৩ শ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি 

( পৃষ্ঠা ২০) 



£ এ ৫০ £ণ সক ১৮2০ /47 & 

চিএ ৫. 67522 এ+ রা রি 
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£া ৮৮41. ৫০৭ ৩.০ পা 
৫ রা ৮4 স্ভ এ ৭ থে, 4০ 
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এ. /এ ও নি 

ও রা. ড/" 

৮৫ %০1222০০ £772%77.]]71 42. 

১৭৪৩ গ্রীষ্টাবে জিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি 

(পৃষ্টা ২০) 
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বাংলা গ্ছের প্রথম যুগ ২১ 

লেখেন। ডেভিড মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের 

্রণীত মূল ব্যাকরণ পাওুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই। 

বাংল! বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড্ মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহ! 

লিখিয়াছেন তাঁহা কৌতুহলোদ্বীপক। 
“আমি আরও ছুইটি বর্ণমাল। তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি--তরাঙ্গণদিগের 

ব্্মালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে ।"*'টেব [11 টিতে যে ব্রাহ্মণ 

বর্থমাল। [ অর্থাৎ বাংল। ] প্রদরধিত হইয়াছে তাহ। সমগ্র ভাঁরতবর্ষে--বিশেষ করিয়! বাংলা, 

বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।” - 

বাংলা বর্মমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাঁাতত্ব- 

বিদ্দের তাহ! অনুসন্ধানের বিষয় | 

মিল-গ্রদন্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন জু নয়। অন্তবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ 
ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ গ্রীষ্টার্ধে আম্সষ্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কি৩এ৫ের ()৪09- 

309 1110761) লিখিত 07/%% 17///5%% পুন্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্বপ্রথম 

গ্রাতিলিপি পাওয়। যায়। 

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিগ্লেল ব্রাঁসি হালহেড অনুদিত 44 ০94 2 ০/%৫99 

1:25 পঁস্তকে ছুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংল! ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার 

গ্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল । 

ইহাঁর ছুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাবধে বাংল! হরফের জন্ম। এবং তখন 

হইতেই বাংলা গদ্ভের উন্নতির হুত্রপাত। 

ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্র 

এখন পধ্যন্ত ঘত দূর জান1 যায়, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ছাঁপাখানার প্রবর্তন 

করেন পোর্ত গীসেরা]% ১৪৯৭ শ্রীষ্টান্বে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ- 

ভারতের গোয়। অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহীর অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহার! 

ইউরোপ হইতে ছুইটি মুন্রাযন্ত্র আনাইয়! সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে, 
১৫৫৭ শরষ্টান্ে শ্রী্টধর্মাব্ষনক একটি গ্রন্থ পোর্ত,গীদ ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। 
ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। 

পাপ শেপ িশিস্িিপশীস্পিগাপাশীশিপাসীশিশিপাশাটিটি পাশাপাশি িীশাীশপিশিপীশি পিপি পিপি তল শা? ০ ৪৮৩ 

* ১২৮৪ বঙ্গাবোর 'নববাধিকী'র ১৪৪ পৃষ্ঠা ুন্াব্ত্ ও সংবাদপত্র"? শিরোনামা হা লিখিত 

আছে, তাহা বিষ্তাস করিলে ভারতবর্ষে মুস্রাযন্ত্রের ব্যবহার আল্লাও পূর্বে হইয়াছিল বলিতে , হয়। 

ধনববাধিকী' লিখিয়াছেন-_ 

_ গবহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে মুস্রাধস্্ ছিল ভাহার একটা প্রমাণ পাওয়! গিযলাছে। ওয়ারেন 

হেষ্টিংসের শাসন কালীন তিমি দেখিতে পান খে, বারাণদী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের 



২২ " বাংলা গণ্চের প্রথম যুগ 

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খবীষ্টান্বে জন্ 
গোন্সালভেস্ নামক এক জন স্পেনদেশীয় পাদ্দরি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত 

করিয়। সেন্ট ফ্রা্সিস জেভিয়ার-প্রণীত “ক্রিশ্চিয়ান ডক্টিন” নামক পুস্তকের অন্থবাদ 
ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্। মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্ধপ্রথম ছাঁপা বই। ১৯৩৫ 

থাষ্টাবের অক্টোবর সংখ্য। “দি নিউ রিভিউ? পত্রিকায় লিও গ্রসারপিও-লিখিত “75 
10501110005 0165565 1) 110018” প্রবন্ধে ভারুতবর্ষে মুদ্রাযগ্তর গ্রবর্তনের বিশদ 

ইতিহাস দেওয়। আছে। 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ গ্রীষ্টাব্দ 

বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের ইত্তিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্ ম্মরণীয় বতনর। এই বৎসরে 

বাংল! দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাট! বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ত হয়। অর্থাৎ এই 

বৎসর হইতে বাংল] অক্ষরে, বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ বর্তমান; 

কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্তত্য 

ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চাঁরিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন 
বাংলা-গগ্ের নমুনা হিসাবে বর্তমান থাঁকার গ্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্যন্ত 

একটি ধর্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়।ছি। এই ছুইটিও 

একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত__সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার 

সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। ন্ুৃতরাং ১৭৭৮ খাঁ্টাকেই আমরা বাংলা-গঞ্ের এঁতিহাসিক 

যুগের আরম্ত বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল 
ব্রামি হালহেড প্রণীত 44 ০7777” 97 1%4 4/77%/ 74277 পুস্তক ছাপ! হয় 

এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্ান্ততবরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাদী 
মহাভারত ও ভারতচন্ত্রের বিগ্যানুন্দর হইতে অংশ-বিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হম়। এই 

পুস্তক ও ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে ইংলপ্তীয়গণ কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাঁষা 
ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একট! সংক্ষিণ্ড ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। 

, স্যার আশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে | মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাই তথায় 

উপস্থিত হন এবং এনে স্থান খনন করিয়া একটী খিলান দেখিতে পান । পরিশেষে থিলানের অভ্যন্তর- 

দেশে প্রবেশ করিয়। দর্শন করেন যে, তথায় একটা মুস্তরাযস্্র ও সত্তর হ্বতস্থ অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত 

সাজান রহিয়াছে । মুগ্রাধস্ত্ এ পরীক্ষ। করিয়! সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নর, অনুযুন এক 

সহত্র*বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।””” 

১২৮৪ সালের আখ্িন মাসের বঙ্গদর্শনে 4061061678175 18892176) হইতে বিনা প্রমাণে 

গৃহীত উপরোক্ত অদ্ভূত উক্তির জঙ্গ 'নববাধিকী'র নামহীন সম্পাদককে বথেষ্ট উপহাস করা হুইয়াছে। 



ধান ভাঙ্গি সোষদস্ত দোখিন মহেশ! 
বিভূতি ভূসন অঙ্গ জট ভাৰ কেশ 1. 

উজ গা 
বাব পুকাৰে বাজ অতি স্তর বে॥ 

লোবদৃত্ বাল যদি হইল বুপাবান,। 
এক নিবেদন স্যামি কাৰ ডৌৰ. 'স্বান 1 

'সতা মন্তয সেন! যোরে অপমান টন £ 
জন্ডেক ভূপতি গন বসিয়া দৃখিন & : | 
র ৃ 
অগ্নি অঙ্জে দছে সেই অপমান, . 
রিনি 
যদি,যোরে বৰ দিবা দেব পত্দুপাতি ৮২১ 
'যহা বন্ধ হওক আমাৰ সন্তুতি রঃ 

২ 
র 

|. 

তর পুল যোর পুলু তি নক সমৰে!। 

যা: [বিন্ এ বর নাঁছি চাছি ঙ [যি ৃ 
ই ব্রমোরে দেব আছ কু শ্াম%৪ 
এ মহ ০. 2) 

নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্হেড রচিত 4 07107)? ০ 

/16 1387,761 107/7%206 ( ১৭৭৮ খ্রীঃ) পুস্তকের 

একটি পরষ্ঠার প্রতিপ্লিপি। এই পুস্তকে বাংল! 

ছাপার অক্ষর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় 

( পুষ্ট ২২) 



বা সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ তারিখের 0০106, 3৫2৫6 

পত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি 



বাংল৷ গগ্ঠের প্রথম যুগ * ২৩ 

ভারতীয় ভাষা! ও সাহিত্যচ্চায় ইংরেজ 

মুশিদাবাদ জিলায় কাঁশিমবাজারের কুীতে জে. মীশ।ল (]. 11819791] ) নামক 

একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ গ্রীষ্টাব্ষে তিনি সংস্কত ভাষা ও সাহিত্যের 

চর্চা সুরু করেন ও শ্রীমন্তাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্তী প্রায় শতাবী কাল 

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। 

ইহার পরেই গবর্মেপ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (০. 396--090501696005, ]01) 3) 

দেখ! যায় যে ১৭৫৮ খ্ীষ্টাধে দেশীয় ভাষ| ন| জানার দরুন কটকের তরদানীস্তন প্রেসিডেন্ট 

মিঃ ব্রিষ্টোকে (011. 0150৭ ) অপসারিত কর! হইয়াছিল।' সুতরাং বুঝ! যাইতেছে 

অষ্টাদশ শতীব্ধীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্মচারী দিগের 

দেশীয় ভাষ! শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাস হইতেই 

শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থ! 

হইয়াছিল। ১৭৫৭ ্বীষ্টাৰের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্রদের 

নিকট একটি পত্রে লিখিয়/ছিলেন_- 
111. ৬205 5011 5000100810165 106 11 115 08101081017, 270 1 0810- 

100 01016 0106 00100100110 01 15109110105 01 1780 21686 5815106 13615 

(0 9001 9115 0/ 115 001005171000516056 01 09 12107600529 ৪10 

[6901916 01 015 ০0010, 

অষ্টাদশ শতাবীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্লযাডউইন, হাঁলহেড, চার্লল 
উইলকিন্স, জোন্স গিল্ক্রাইষ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্ডিতগণ তার্তীয় ভাষ! ও সাহিত্য সন্ন্ধে 
পণ্ডিত-জনোচিত উৎসাহ ও কৌতুছল লইয়! গবেষণা সুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্লযাউউইন 

ইহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন । 

১৭৭৫ শ্বীষ্টান্বের ২র| অক্টোবর তারিখে কলিকাতা। ফোট উইলিয়ম এলাকা হইতে 

গ্যাউউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহছিত্যের ইতিহাপের কিছু 

উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপুর্ধ্বেই 4 65//2%20%5 779246%14/, 12%2%5% 

272 67512, 6071/167 797 £/% /245£ £%2/4 697//4% নামক শব্বসং গ্রহ 

রচন। শেষ করিয়াছিলেন। গ্্যাডউইন লিখিয়াছিলেন, 
**] 1086 রি 076 ভি হি 11) 61)6 01461 ৮০৬ 566 1161), 

বি তা - শশা শীশিশিতোি শীত ৮ কাশী শিট তি ৯০৭ ৮২4 

ক. 11161097062 01215130107) ০01 01052715122 8001 67%££2164 2 

17072751070 21£115710780885 17101) ৬৪5 08103001660 0০ [772197 %70৫ 

৮55 06095166017] 07813010151 71056810703, 0. 1741, 81০ 4253-55)৮ 216 

62/0%262 269£6%, ০, 001) 0,397. 

52/20/0715 101 070%81151:62 120975 ০ 709677%716%%, ৬০1. [ 0. 746. 



২৪ ' বাংলা গদ্ভের প্রথম যুগ 

06006171610) (0 5176 10 71096 11210061006 48521010105 110010018090 

110) 015 761510) 2110 00630101010 00০ 009 61510 15 10010656010) 006 

171700056, 95 ৮61] 23 60 60068%001 (0 01509561 50788 1018065 ০01 079 

91180516116 15811509610 076 13910521 10191606,,,5.5 

গ্াডউইনের শবকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাবে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা 
সম্বন্ধে এই সর্বপ্রথম একজন ইংরেজের দৃষ্টি আকধিত হইল। 

১৭৭৬ গ্রীষ্টা্ধে নাথাঁনিয়েল ত্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় বুৎ্পত্তি লাত 
করিয়াছিলেন; তীহার হিন্দ আইনের বিখ্যাত অন্ুবাদ-পুস্তক 4 694 ০ ০/%199 

7,225 লগ্ুন হইতে শ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের 

তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্ধ স্থান পাইয়াছে ; বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, 

ভেড়ুযা, ভাগ্ডারা, বাধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, 
ঘড়ি, গোমস্তা, গণ, হাট, হরকরা, হাওল1, কীসা, নাল, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, 
পুথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীন প্রভৃতি শব তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য । 

বাংল। দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংল! ছাপার হরফ * 

44 092 07 ০£%/09 44285 পুন্তকে যাহার শুত্রপাত, 4 ০727%7127 ০1 £% 

1921 14%0%4£ পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ 

কর্মচারীদিগকে বাংল! ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্ত হাঁলহেড সাহেব উক্ত 

ব্যাকরণ রচনা করিয়া তর্দানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হোষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের 

ব্যবস্থা করিবার জন্ত অররোধ করেন। হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংল! হরফ 

অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত বাংল! হরফ প্রস্ততের কোনও ব্যবস্থা! হয় নাই। 

বোপ্টল নীমক কোম্পানীর এক জন ভূততপূর্্ধ কর্ণচারী লগ্নে বসিয়া একবার এ বিষয়ে 
চেষ্ট। করিয়। কৃতকাধ্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ( এবং পরে 

' শ্রীমন্তাগবদগীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক ) চার্লদ উইলকিন্পকে ম্মরণ করিলেন। হেষ্িংস 
জানিতেন উইলকিম্দ একবার নিতান্ত অবসরবিনোদনের জন্ত ছেনি কাটিয়া ছুই একটি 

ংল! হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেডের পুল্তক-মুদ্রণে সহায়ত! করিবার জন্ত 

উইলকিন্দ উৎসাহিত হইয়া! কাজে লাঁগিলেন।& হালছেড ও উইকি নি তখন হুগলীর 
22854 

* “উইলকিন্স সান্থেব ( ধিনি পরে সার চার্লস্ উইলকিল্স নাষে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গালা 

ু্ত্রাক্ষর প্রস্তত করেম। তৎপর পঞ্চানন কণ্কার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা 

শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অন সার ইলাইজা ইন্পের সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা! সকল জোনাখন ডন্কেন 

পপ পা পা পপ 45 -0 শশশিিটাশৃটতিশিস্ট শি পাতি 
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 কুঠীতে কর্ধচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তের কাজে পঞ্চানন কর্ণকাঁর নামক স্থানীয় 
এক জন কামারের সাহাধা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ 
হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর গ্রস্ত করিয়াছিলেন ; এখন পর্ধ্স্ত বাংলা দেশে ষে 

অক্ষর প্রচলিত আছে তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্মিত অক্ষরের আদর্শেই গ্রস্ত হইয়া 
থাকে। এ বিষয়ে যাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাছেন, তীহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাঝের 

আধাঁঢ় সংখ্যা “ভারতবর্ষে” শ্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত প্বাংল। ছাপার হরফের 

জন্মকথা” প্রবন্ধ পড়িতে বলি। * 

বাংল! ছাপাঁর হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেথ অপ্রাসজিক হইবে না। যেদিন 

হইতে বাংল] ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার হুত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টান্ধে) হইয়াছে, 
সেই দিন হইতে আঁজ পর্য্যন্ত এক দল পণ্ডিত একট! মোটা তুল করিয়! আঁগিতেছেন। 
তাহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাঁংল। বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণ! 
সম্পূর্ণ অমুলক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে 

ইতিহা'সাঁদি আলোঁচন! করিয়া আমর! নিঃদংশয় হইফ়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি 
পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 4 ০%%7%7%7” ০ % 

74%22104%2%4%% হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্থলিত পুস্তক ছেনি-কাট! 

চে ধাতুদ্রব্যে টালাই-কর! অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও চুদ না 
হওয়াতেই রূপ একটা ভ্রান্ত ধারণ। আজও পর্ধ্ন্ত গল্পগ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত 

হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে £- 

১। 44 77777 07 //6 77222 7472%225 ১ 3,111517060) 1778, 

[100809 000. এস11 সি, 

২) 7/2 /7/%0 07 17%216, 1019 1818১ 100. 61:62, 64 3 41021655 ০1 

1001210 1166190019, 

৩) 7/ 1.2% 4% 72725 91 ৫77) 112/5/7%2% 2%% 77776 0০% 
পাপা ০০৯ সপাপ্পাপাশাশিিপ্ি। পি তি) শশা পিপিপি? লজ পপি পিন 

সাহেৰ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া! কোম্পানির যন্ত্রে রা হয়। কিন্তু বাঙ্গাল! মুদ্রাক্ষর, 

সৃষ্টির দিবস হইতে দাতবৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎ মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচস হয় নাই। 

অতঃপর ফষ্টুর [ ফরষ্টর ] সাহেব, কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অধর ব্যবস্থা যখন সর ও চলিত ভাষার 

অনুযাঁদ করিয়। মুদ্রাঙ্কনে গ্রবৃত্থ হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন বর্প্কার নুতন এক সেট 

তাবা শিশ্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। এই মুন্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে শবশেষ আদৃত 

হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি নুছাদ লিখিতেন, তাহারই লেখা দেখিয়া বর্ধমান 

ুদ্রাক্ষরের ছাদ হুইয়াছে। বাঙ্গাল! মুদ্তাক্ষরের বাহ! কিছু উন্নতি তাহ! গ্ররামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে ।-” 

“নববাধিকী' ১২৮৪, পৃ ১৪৪-৪৫ | 
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উইলকিল্প-কত হরফে হালহেডের ব্যাকরণ হুগলির যে ছাপাঁধানায় মুদ্রিত হইয়াছিল 
সেই ছাপাথানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় নাঁ। নিয়লিধিত দরখান্তট হইতে বুঝা 

যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লল উইলকিল্সের তত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউনসিল 
কলিকাতাতে একটি মুদ্রামনত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সঙ্কল্ কার্যে পরিণত হয় নাই। 
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১৭৮* খ্রীষ্টাকৰে জেমস “অগাষ্টীপ হিকী তাহার “বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জগ্ত 

কলিকাতায় সর্বপ্রথম মুগ্রাযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাবে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 

“দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। গবর্মেপ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই 
ছাপাখানা হইত। 

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংল! গস্ভ 

সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গঞ্ভের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত ) 

উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গণ্ের তৎকালীন প্রকৃতি ধর পড়িবে $ সেই শবগ্তই 

কি ভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় পৌছিল, 

তাহার ইতিহাস আজও পর্য্স্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাবে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহ। ধাংলা দেশে মুসলমান- 

প্রভাবের ফল। ধর্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে 

গ্রভাঁব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংল! ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও 

অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্ত্র 

ষাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়। প্রয়োগ করিয়াছিলেন) এমন কি, মুসলমান 

কৰি আলাওলের ভাষাও সস্কত-ঘেষা। কিনব ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক 

প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ; মুতরাং আরবী ও পারমী শব্বকোষের দ্বারা 

বাংলা দেশের মৌথিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন 

পর্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুন| হিসাবে ধত চিঠিপত্র, দূলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল 
কর! হইয়াছে তাহার গ্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত স্বম্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি 

ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহ। হইলে আজিও আমাদিগকে বাংল। ভাষা লিখিতে 

বসিয়। “গরিবনেওাঁজ শেলামত” বলিয়া সুরু করিয়া “ফিদবি” বলিয়া শেষ করিতে 

হইত। তাহ মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই। 

সংস্কতীকরণ 

১৭৭৮ গ্রীষ্টাবে হালহেড এবং পরবতী কালে হেন্রি পিটুস ফরষ্টার ও উইলিয়ম 

কেরী বাংল! ভাষাকে সংস্কতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের 

বিরুদ্ধে রীতিমত ওকাঁলতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণীয় পঞ্ডিতের 

যু ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংল! ভাষ। সংস্কৃত হয় উঠিয়াছে। ১৮ ্রীষটাবে 
এই আরবী-পারসী-নিস্থদন-যজ্ঞের ুত্রপাত এবং ১৮৩৮ স্রষ্টা আইনের সাহাঁ্যে 

কোম্পানীর সদর মফত্বল আদা'লতসমুহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে 
এই যজ্ঞের পর্ণনিতি। বন্ধিমচন্ত্রের জন্মও এই বৎসরে । এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত 



২৮ ' বাংলা গঞ্ছের প্রথম যুগ 

কৌতৃহলোদ্দীপক ; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ এ্রচারের জস্ট সেকাঁণে কয়েকটি 
ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সাহেবের! সুবিধা পাইলেই আরবী- 
পাঁরসীর বিরোধিত| করিয়া! বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্ত দিতেন ; ফলে দশ পনর বৎসরের 

মধ্যেই বাংলা-গগ্ছের আকৃতি ও প্রকৃতি মম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়াছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর 

অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হাঁলহেড এবং বাংলার ক্যাক্স্টন অধিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ভগবদ্গীতার অনুবাদক চার্লদ উইলকিল্প সংস্কৃত ও বাংলা শবসংগ্রহেঞ্চ মনোনিবেশ করিয়া 

ংস্কত রীতিতে বাংলার শব্ধকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৭৭৮ সালে লিখিত 

হালহৈড সাহেবের মন্তবাপাঠে এই সকল বৈদেশিক প্ডিতের মনোভাব সুষ্পষ্ট ধর! 
পড়িবে। তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 

111016110৯6 10856 5661] (19. 07108000800 00050006101) ০01 0106 

13870581 191000856 11 211 15 0610016 5100011010 ১ %/18010 1000010 190110৬ 

91391050076 ভে005 0099 01100105081709 10100 05 0810067 ০ 

106001011ঠ 01010061101016, 200 9160 (19101051590 1096 566 2609170060 09 

1101)956 10 06006150009 66010 ০? 0010095161010+৮-- 130 হি 005 

|100610 [3010081956 1129 10861) 00:060 10 0910556 076 10110 01 07911 

08156 019160% 1১ 1176 106059510০৫ 800195517 0910561563 10 00611 

[12110100106021 তি91615 : **[%/130)] 0011560 079 10801589500 [0০916 & 

1815121) 08109187000 00 211 006 00809015 ৬/1)101) 0769 [71017610456 0০085100 

10 06561700105 0180006 (10111711560 10 00617 9915 5001) 0 009 

10151910 (61105 2910016 110106018061) 007009090. 016117 996181 29815 3 

81001951000 1)91010 0765 19217) 00 83911011805 7010 00 03611 ০0%] 

18150966, 1007 900151100 079 1360081 100165010105 2100 [6110109800125, 7 

অর্থাৎ, বাঁংলা-গণ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা লিখিত তাষ৷ প্রয়োজনমত 

কত শব্দভাগার হইতে শব্দদস্তার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম 

ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্তাদদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী- 

ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার গুন্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র 
অভ্যাসের দোষে বু পারসী শব্দ বাংল! ভাষার অঙ্গ হইয়] পড়িয়াছে। 

হালহেড তাহার গ্রন্থের ভূমিকার আরও বলিয়াছেন যে, খাটি বাংলা ভাষার 
০২ সি তি ৮ শিপিটিশী টিপিপি শীীশিশীশিশিশ্টিশীশীশিশশি শশশাশিশীশি নিশি শিীিশিিসপী? শিপ পাপ 

চে ৮ ্ 

কব. 9. [75160 প্রণীত (4 092 ০ ০7:00 7:25 (১৭৭৬ হ্রীঃ) ও হটন সাহ্বের 

বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লগ্ন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চাল উইলকিন্দের শবসংগ্রহের উল্লেখ স্রষ্টবয। 

1. 8, ৮1511160 £ 4 07077720707 2/6 287:221 £275%225, 00. 207-8 



বাংলা গণ্ঠের প্রথম যুগ * ২৯ 

ব্যাকরণ ঘবারা অধুনা! বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হাগচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। 

যে বনুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বার! বাংলা দেশ পীড়িত হইয্াছে সেগুলি দেশের 
ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধন্ধ্াবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক্ রীতিনীতিসম্পন্ন 

লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব 

আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোত্তগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম, আইন, 
কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পকিত বহু শব্খসম্তার বাংল। ভাষার কাধে চাপাইয়া দিয়াছে ।* 

১৭৯৯ খ্রীষ্টাবে হেন্বি প্ট্স্ ফরষ্টার তাহার সৃবিখ্যাত ইংরেজী-বাংল| অভিধান 

সঙ্কলন করিতে গিয়া! বাংল! ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 

1£[ তাহার শব্দসংগ্রহ ] ৮111 10691681655 25515 10 10110100817) 1068. 01 

016 11010107655 01079 19000806) 2110. 69100 00 5100 10 08002101110 01 0810 

80001160 ৮০ 6৮৪: 5090165 0£ 00070051010], 210 01 9:0155511)5 9৮০1৮ 1068 

00761070100) 910700৮0706 856 01191510170 21813101 06081005175 :প 

ড/17101), 25 9185 10 11101090 10705715005 1095 911210150 106), [1389 

90101090519 61109850090 00 85010) ৬1116 [1859 19861] 59011010905 00 

1550016 10 07911 10190911801, 0১9 0019 1301009196 6010775) ৮11)0958  012095 

01769 179০৯ 15011)60..****৮৮, 11090006101) !, 

০৯ 10105159018. 9:0০ 091 01151091 0105, 10018. 0001009 00811 

016 09190110611, 006 [01169 1301078160 1095393999 &. ৮01 56810 52115 

06100010100 [09100165, 11010) 2900 10001) 00 016 19980 8170 90610 

0৫006 ]000706--4%1%, 11. 

[1 10005050191 0001) 81019621 2 2181105 100010515061005) (186 ৮3 5170010 

00100110116 60 096 0176 1915191) ৮10) 91101) 00651080565 215 85 11606 

20002111090 83 90156165, 85 66 ০000191 121150809 ) 2170 0911 ৪ 

061167)06 [0%65 76 0152081799095 01 001 1100 16100 21019 0০ 17010 & 

5626191 [02150910981 11165100915) ৮1) 07609010019 ০0101010660 00 ০]: 

5009617117050061006, 6১:০6 001002]) 07907601007 06 2. 0900 09500, 

০০ 09000917615 11066795660 11) 11701095105 91 0900) 79706১--422%, 1৮. 

ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝাইবাঁর জন্ত ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত 
বার! এই ভাঁষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন। + 

পূর্ণ বর্ণ্ীনহীন সর্বনিয় ডোম-শ্রেণীর এক জন ফরিযীদী প্রথমতঃ থানার দারোগার 
পপ পাস সিপসসপিশপসপীপ পাপা পলাশ পাপ পপসপপশিী পি শপ পিপলস িপপাশিপা্চত পিসী াশিপাপািসসপশী শি লিও শী শা পাপী টিপি ৯০ 

ক1211)60: 4 07271712701 252 :732%241 1:4%2429) 00 ৮881, 



৩৬ " বাংল! গষ্ঠের প্রথম যুগ 

নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্ত নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্যন্ত 
দারোগা সাহেবের বিদ্য|। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা! বাংলাতে 

লিখিয়া লইলেন ) যদি পাঁরসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারাসীবিশারদ পারসী হরফে 
কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিস্তাস থাকিবে ; আর যদি বাংলায় 

লেখেন তাহ! হইলে ফরিয়া্দীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া 
লইবেন !--সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া! ম্যাঁজি্রেটের নিকট 

পাঠান হইল; সেখানেও আর এক দফা! পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং 

গেষপ্পর্য্যস্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল । সেখানে 
এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাঁদ যাঁহ। দ্ঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, 
দ্বীপান্তর অথব1 ফাঁসি পর্যন্ত হওয়! বিচিত্র নয়। 

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল-_ 

1176 13910881668 19110195915 90199110111) [0106 ০৫ 11001179515 1076116 00 

6৮০1 121000856 51901:017 10] 10019 ৪09 10. [00100 01681 00110915195 09 

1)0106. 

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪৯ ্রীষ্টাব্বের দিকে বাংল! ভাষা! যে রূপ লইয়াছিল ৬. ও. 
966০1-1ণাণ সে সম্বন্ধে এ সালে লিখিয়াছিলেন__ | 

(19561 06199109106 017 006 [21116 ১2109101010 099589583 108107 0 

0116 20৮81769065, 2170 16%/ 01 006 10161015165, 17101) 01)7190661129 019 

11150 ০1 11000-650117781010 €0116065. 11101518110 %10)006 2, 0/ 015190- 

01091 21180101055 16 019561565 101211)15 210 0101010161) 190912110) 00101 

079 10811 01 0179 90010211115 [ সবর্ণরেখ। ]১ 6০ 016 00061650 £55981. 

10159110016 10 19 5000০0016, 10610 11) 15 59100850) 800. 51201993170 10 

60185510105, 210 21906 ৪11) 1015 10501091801 ০001760060 17 ০0 11100 

আট) 07056 01689170 16001190010105, %/18101) 036. 0101559 ০6 600০2101010, 

৪00 005 150 09106 07 91011610691060 00101915 10 06 10617 

| [10510065) 08210100191] 00 60109101175 060061705 09610 16101981190 

01751 13672911 [1018 0109819 16960010165 ১211510116 0020 10511210965 

12010. ৬০ 00121) 20 10061) 2100 2100056 58/ 002 10 1085 21065150 

৮819 11606 10016 [000 006 01161191, 080. 0100610) 01660 09 0010. 076 

121758859 0611700501065 500. 121900, 3906211 1095 65061110090 001 

৪ 100006/266 01721066 10101. 036. 51019510095 01 00107011950, ৪10 0১9 

51100639516 2 01 11055010021) 01 4১01001) 00710850165, 1605 006 0051 
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0১6 10005 01 0615121) 8100 45181010 51050270565) 10700 005 50060. 210 

6ড61) 006 11060 01919001095 10961 5915 ০0203109191018 : 1000 ৮5 2168 

1800108115-0 006 19107009859 13956. 161091080 115650 2170 0081061- 

21016. 

এরূপ বিস্ৃতভাঁবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পগ্গিত্দের মতামত উদ্ধত 

করিবার কারণ এই যে, বর্তমানে বাংলা তায! ও সাহিত্য বলিয়। যাহা খ্যাত, 

অষ্টাদশ শতাবীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তীহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তীহ। প্রথম 

নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের 

কাছেই খণী; অষ্টাদশ শতাঁবীর বাংল! গগ্-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই 
বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও 

ইহাদের সহিতই মম্বনবযুক্ত, ইহাদের উৎসাহ ও অল্নে প্রতিপাঁলিত; স্বাধীনভাবে বাংলা- 

সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোনও কীত্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বস্থু। 

জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবন্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইহার সম্বন্ধে 

আলোচনা করিব। 

১৭৭৮ শ্র্ীবে যাহার স্ত্রপাত, ১৭৯৯ খবষটান্ পর্য্যন্ত তাহার একুপ বৎসরের ইতিহাস 
খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবাঁর কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোঁড়ীর কথা! এবং সত্য ও 
কতজ্ঞতার থাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও 
মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, 
তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপাক্ন নাই যে ইহাদের সমবেত চেষ্টাতেই 
বাংলা পিখিত-গন্ একট রূপ ধারণ করিতেছিল-_যাঁহ! বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্ব- 
প্রথম রাজ! প্রতাপাদিত্য চিত্র” রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাঁজ। রামমোহন, ঈশ্বরন্্ 
বিস্তাসাগর ও বস্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

১৭৭৮-_১৭১৯ গ্রীষ্টাবৰ 

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমর! মাত্র ছয় জন বৈদেশিক ক্ষীর নাঁম পাইতেছি ; 
ইহাদের কীত্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্শিক্ষ প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির 
অগ্কবাদ রচনায় মাত্র পর্যবসিত। কিন্ত এই সকল মহামুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় 
ব্যতিরেকে বাংল| ভাষা! ও সাহিত্যের হূর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত; আয্াসপ্রির় ও 
শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই হুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরুণ-অভিধানের োত্তী-কোদারা 
চালাইয়া একটা পর গড়িয়। তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমর! 
শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি। 

গ্রথম--নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টা্ে ইংরেজী ভাষায় বাংল। ব্যাকরণ 



খা 

৩২ * বাংল! গণ্ভের প্রথম যুগ 

44 ০7771714701 0/ 2774 7৫77%12 রচনা করিয়া চার্লস্ উইলকিহ্-নির্শিত 

সীসার বাংল! হরফ ব্যবহার করিয়। তাহ! মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থগ হুগলী । 
দ্বিতীয়--জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষটাবে 272%12/26%5 10? ৫ 42//%- 

51210% 91 /7%51226) 2% 22 69715 07 4729%/%26 422%/ অনুবাদ করিয়া 

প্রকাশ করেন। মুদ্রণ কলিকাতা, 7176 17000121016 001008.05 [91933. 

তৃতীয়--এন. বি. এডমন্ষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষটাবে 734%22/ 772%51210% 4 4£2%/৫- 

/407৩ 107 -1/2 4121/%1517029% 07 17%5£66, 2% 0 £0%24271, 6? 

(77 09%/5 ;2% 76721, 72/27 2%2 07552 অনুবাদ করিয়। প্রকাশ 

করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, 1116 11000771016 05010107575 [0165৭ 

| ইনি ১৭৯২ থ্রীাবে 761122/ 274%5/40% ০1 42322%1410%5 17 £/৫£172%2 

07 412 11202572165. 44552 6 16 ০০9০77%9” ০2%2721 2% 6071 2% /%৫ 

/56/6%46 17027177172, 0% 12 191/ 07 112, 71792 | ৬10 50006 5900016- 

10)6181 21720161019 ] অগ্রুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণল কলিকাতা, 

1116 11010171016 (011[0905 121955. 

চতুর্থ_হেনরি পিট্স্ ফরষ্টার “১৭৯৩ খ্ীষ্টাঝে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাছরের 

হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সাঁের তাঁবৎ আঁইন। তাহ। নবাব গবর্ণর জেনারণ বাহাদুরের 

হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে যুদ্রান্কিত” করেন। মুদ্রণস্থন কলিকাতা। 

এই হেন্রি ফরষ্টারই ছয় বংসর পরে অর্থাৎ ১৭১৯ শ্রষ্টান্ষের ডিসেম্বর মাসে তীহার 
হবিখ্যাত 4 79481279 2% 200 22715, £57215% 272 £9722/6। 272 122 

০৮4৫ পু্তুকের প্রথম থণ্ড প্রকাশ করেন। ইহাঁর দ্বিতীয় থণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টা্ধে বাহির 

হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এগ কোম্পানীর প্রেস। 

পঞ্চম_-এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে তাঁহার “ইলরাঁজি ও বাঙালি বোকেবিলরি' 
প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস। 

এবং যষ্ট--জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাবে 7/2 7%9/ বা “শিক্ষ্যা গর পুস্তক প্রকাশ 
করেন। মুন্রণস্থল অনির্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা । 

বাংলা-গস্ভের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় 

সর্বাগ্রে উল্লেশযোগ্য। তাহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংল৷ 

ভাষাকে তীহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বীধিয়! সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী 

করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও 
ফরষ্টারের দান সন্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভীযাবিৎ এইচ. টি. কোলক্রক ১৮০১ গ্রষ্টাবে 
এশিয়াটিক বিসার্চেদ' গ্রন্থে লিখিয়ীছেন-_ 

(5018) 019 29 1619 00101001019 ০21160) 722 ০::03905911 09 036 
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১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা-ইংবেজী 
অভিধানের ( আপঙ্ঞন্) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 

( পৃষ্ঠা ৩২) 



“উর গা নিম তি 

শ্যৃত্ত ব্তলাহেৰ ও কৌসনেৰ লাহেবলোক বিচাবেৰ যেদিয়ব ওহাব! 

বোস ১৭৭২ লন ২১ ঘাণন্ব যানে বাগ্না ১১৫৯ সনের ৮ 

তাদনিকপণ কৰি! ছিলেন হাড়ে সা্টনাও সাধ ও চাল ও
 

দিনাপ্ৰ বি ্রদিয়াও' বর্যাদ ও কলিকাতা এই: সব াদেতে 

মপদৃনেৰ দেওয়ান: আদালতে ও সহৰ কলিকাতায়, সব দেওয়ানি 

আদালত আদলের কব হং ইসাছিল তাহার পর ই রু১৭ৎ3, 

অনপাগাঘদ, ৭6৯. সন হোস দেই সদ্ৰ আদা সািডছিন 
4 এ 

পৰে ১৭৮০. জনে ১৬ 'ড়দাতের ও হৌসনি' দাহ, [লোকে 

আস্রামতে নশ ৈর্য হই ইল বিন হত ক সাহের, ওীসাদ 

সাহবলোক অন্বকাস, জা, বলেই সর ২ আদ বসতে 

জোনাথান ভান্কান-অনৃদিত ও ১৭৮৫ শ্রীাবে মুদি ত 187%42420108/97 (1১2 
44077015606801 0 ৭ &56508 £ 116 0০0%73 01 1)82901766 

406%1% পুত্তকের একটি পৃষ্টা 
(পৃষ্টা ৩৪): 



ংল! গঞ্ভের প্রথম যুগ ৩৩ 

171150206 51)015210 10 076 01095107095, ০6 %/17101) 006 20016106010 ০ ০০7৮ 

ড/25 01106 076 ০810101. 16 90111 1015৮811510 811 055 01051006501 1391571, 

9১091001105 0911721)5 501076 000191 01500109 5 0৪৮ 15 380 €0 109 51001:91% 

17 105 2167.0650 001107 10 00985506110 025 01019 5 200, 25 07616 9001912, 

০0009105067 ৮/0105 ৮৮1010121০9 006 9৮106190197 40211৮50. 0000 :92752772, 

71015 01815001855 1006 099 [5651609010৮ 152010760 10761). 11217 ১2%50774 

[009917)5 19৮ 10661) (120518650, 2100 50776 017101091 [009105179৮6 19991) 

50907099994 10 10149920090 £2/7225 1 13605919099 10 9110990 ঢা 

৮61): ৮911091 17500000910 17301610095 15 ০09100101071021:90 01)10081) 0015 

1)6010110) 2100 6৮61] 00101101 41500096005 218 00170110690 10 015 0171901. 

1150680 ০ ৮/110105 16 10 006 1922272272, 25 056 27422 80027272602 

216 11602, 076 10179701205 06 1360951 1195 2000190 ৪ [)9০001121 ০179- 

[90091 চ51)1010 1510090101100 61968 006 77292-7%222/2 01000911090 001 079 59109 

০1 00901010105 9/110100, 2৬91) 00619210050 210017050 00617% ০101)107 01015 

০0178180061 001 006 927%50/2£ 1210002095 005 01000001560 016 %%1)101 0০০ 

009 10. 11159 17210161 0601509 60 076 139170211 50200210. 10005 1200015 

01117, 107911160 900 11, 10150911199 21152.07 15245160 ও 1(000919009 

06 0)6 7278 0151506 8509551019 7 2170 171. 1+01509175  0010791 

8১:91610105 ৬/111 50111 [0016 1801110205 01)6 2০001516100 01 & 191057039) 

৮1011) 02010000609 0991090 21692017056 001, 51006 16 0016৮9115 

(10100017006 01911017950 9200 17956 ৮৭1191)15 [901000 06 07০ 131051) 

[)095525510105 118) 10018. ৬০1. ৬11, 100. 223-4. 

হালহেড ও তাহার বাাকরণ, ফরষ্টার ও তাহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেকে 
বিস্তুত আলোচনা, করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ষ স্ুনীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচন। 

উল্লেখযোগ্য । আপঙজ্জনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৪৩শ ভাগ “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা”্র 

৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা! করিয়াছি। বাংলা-গন্ভের ইতিহাপে এগুপির বিস্বৃততর 

পরিচয় অনাবশ্তক। 

জোনাথান ডান্কান 
ড় হি রা 

১৭৮৫ শ্রীষাব্ধে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অন্বাঁদটি 
বাংল! ভাষার ইতিহাপে একথানি মহা মূন্য গ্রন্থ। বাংল। অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্বপ্রথম 
সম্পূর্ণ গণ্ভগ্রস্থ । ইহার পৃষ্ঠ1-সংখ্যা ২১৫+৩১। যেসকল আইন নন্দকুমার-মামসার 



৩৪ বাংলা গছ্ধের প্রথম যুগ 

বিচারপতি বিখ্যাত স্তর ইলাইজা ইন্পে কর্তৃক সংগৃহীত হইয়। “ইপ্পে কোড” নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহাঁরই অনুবাদ এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাঁওয়। 

যাঁর নাই ; লগুনের ব্রিটিশ মিউজিরম ও ইগ্ডিয়। আঁপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক থণ্ড আছে। 

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
ঈষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতার পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টান 

পধ্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংল! ভাষায় ইহার অসাধারণ দখল দ্েখিয়! 

ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহাকে “ইম্পে কোঁড' অন্ুবাঁদে নিষুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি 

বারাণসীর রেপিডেন্ট ন্ুপারিস্টেনডেন্ট হইয়া ধান। ১৭৯৫ গ্রষ্টান্জের ডিসেম্বর মাস হইতে 

১৮১১ গ্রীষ্টান্বের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পধ্যস্ত তিনি বোন্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। 

টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মাবাঠ।-যুদ্ধ তাহার সময়েই সংঘটিত হ্য়। 

জোনাথান ডানকাঁনের ভাষার কিছু নমুন। দিতে ছি-- 

মপস্থল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ 

চলন হইবার কারণ ধার। ও নিয়ম-- 

প্রীযুত বড়সাহেব ও কৌদলের সাঁহেবলোক বিচারের ষে নিয়ম ও ধার! ইঙ্গরেজি ১৭৭২ 

সনের ২১ আগম্ত মাসে বাঙ্গলা ১৭৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে 

পাটনা ও মুরসিদাঁবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিনব পূরনিষ্ক। ও বদ্ধমান ও 'কলিকাতা 

এই সকল স্থানেতে মপস্থলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় স্ূর দেওয়ানি 

আদালত আপিলের কচহরি স্থর্য হইয়াছিল তাহার পর ইন্তক ১৭৭৪ সন লাগাম্দ 
১৭৭৯ সন ইঙগরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও 

কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্ৈরধ্য হইল কিন্ত শ্রাযুত বড়সাহেব ও কৌসলি 
সাহেব লোক অনবকাঁশ জন্তে কথন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ 

সেই মনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গল। সন ১১৮৭।১১ কার্তিক তাবিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন 

যে সদর আদালতে এক জন হাকিম তীাহারঘিগের অভিপ্রান্র মতে নিধুক্ত হবেন তিনি 

সেই আদালতে বসিয়। বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্তথ হইয়। এই স্থির হইল যে 

,সাঁহেবেরা আপন হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাহার 

সেই কার্য করিবেণ আর মপম্থল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীন্ন জন্যে লোকের 

ব্যামোহ হইত ইস্ছ। জানিয়$ ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ঞ্ি 
আপরিল বালা ১১৮৭ সনের ২৭ চেত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি 
আদালতের ঝচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লো! ও দরভা্গা ও 

ভাঁগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাঁকরগঞ্জ ও ইস্লামাবাদ ও মুড়লিতে নিরুপিত 

হইয়াছে এবং পূর্বে লোকের আয়া ও ব্যামোহ না হয় এ জন্তে পুরনিয়ার আদীলত 

তাজপুরে নিরুপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছইতে ও রঘুনাথপুরের 
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আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সবলতীনুইতে স্বর্য হইল আর ইহার পূর্বে 
কোন ২ সময় কোন ২ কার্যের নিমিত্তে মপন্থলের সকল আদালত ও সদ্দর আদালতের 

বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা৷ এমত আছে 
থে নূতন আদালত সকলের কাধ্যে আইসে না". 

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্বের উদ্ধত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাঁষ! তাহা অপেক্ষা 

কতথানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা! বুঝা যাইবে। 

এন. বি. এডমনৃষ্টোন 

নীল বেঞ্জামিন এডমন্ষ্ঠোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেপ্টের সদস্য স্যার আচিবল্ড 

এডমন্ষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্ীষ্টান্ের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান 

হইয়। কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খীঁষ্টাব্ধে ; সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের 

পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রষ্টাব্ষে তিনি গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট 

গেক্রেটরী নিধুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাগ পর্য্যন্ত সুগ্রীম কাউন্সিলের 

মেস্বর ছিলেন ও ১৮২০ গ্রীষ্টাৰে ঈই্ ইত্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেইর হইয়াছিলেন। 

১৮৪১ গ্রীষ্টাব্ের ৪51 মে তাহার মৃত্যু হয়। 
এডমুষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পার্সীঘেষ)। দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
স্ওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই 

তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা। মোকরর হইল আর এই তিন আদাগতের 

এলাকার সরঈ মাহেন জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইগ এবং সেও্ায় সহর 
কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক-_ 

[ অন্তর | সকল ফেরকার লোককে রক্ষা কর হাকিমের কত্তর্ব কর্ধ বিশেসত 

তাহাদিগে জাহারা সহঙ্গেই অত্যন্ত ছৃঙ্থ পেটাঁর তালুকদারান ও রায়ূত লোক ও আর খেত 

আবাদ করপগ্াঁল। দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা! করিবার নিমিথো নবাব গবনর জানরেল 

বাঁহাঁছুর যখন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন:** 

হেন্রি পিট্স্ ফর্ষ্টার 

হেন্রি পিটুস্ ফরুষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাহার বাংলা ও 

সংস্কৃত ভ্রান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাবীর শেষপাদে বাংল! 

ভাষ! কিঞ্চিৎ মর্ধ্যাদ। অর্জন করিয়াছিল। সি. ই. বাক্ল্যাণড তাহার সম্বন্ধে লিথিয়াছেন__ 

**৭11081) 01010051115 6109165 3617981 109081016 016 0001 ৪9 

61] 25 006 11061815 181000909 01 13611081,+" 

৩, 1, 106 :907/018 19167011628 116 42716166711, 071৫7) 10 89-32. 

পপি পিশিত ওপাশ পাপ পপি এ 
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তাহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিন কোডের অনুবাদের একটু পরিচয় দিতেছি-_ 
হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতে। দুষ্থ ও গরিবদ্িগের রক্ষা নিত 

করেণ অতয়েব ও শ্রীযুত সকল মফশ্বশী তলুকদার ও প্রজ। প্রভৃতি চাপী লোকদিগের কল্যাণ 

ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দিষ্ট করেণ 

কিন্ত এমত সকল 'আইন নির্দিষ্ট হইবাঁতে কোনে। প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার 

প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধর্্য রহে তাহা দিবার বিষন়ে তাহার- 

দিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না । 

জন্ মিলার 

এখন পর্যন্ত মিনারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লঙের ক্যাটালগে, 

“বিশ্বকোষে, ও ভৰীর সুশীল কুমার দের 1725/977 2 7670 152/2/%7 পুস্তকে 

উল্লিখিত দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার অভিধান কুরাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদ- 
গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়। সণীলবাবু উল্লেখ 

করিয়াছেন, তাহা পরে আপ জনের “বৌকেবুলরি” বিঘ্ন প্রমাণিত হইয়াছে। মুতরাং 
এত দিন মিলারের নামটাই ছিল--তীহার কান্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 
রামকমূল সেনের 4 17722207277 2% 1272/15/ 2%2 22%22/22 (7834) পুস্তকের 

ভূমিকায় লিখিত আছে-_ 
[0 7801 9117, 11707 ০০010011690 ৪, ৬01] 10121060151) 800 13610029186, 

0011191101100 10 &, 00010 0119 ৮০11706 219996 & 1)1070160 2100 10915 10965, 11) 

%/10101) 616 01561] 076 210)118090) & 18% 511910163, 06 09065 0 ৪ 09 

01 079 00190000015, 50106 91610610081 10195 01 03191010981 200 50106 

50011950701 60০1 10966110091 08265 91009 15001151) 1২980911211) 

00101151760 0% 01৪ ১০1০০] 13901. ১9০16, 179 [01110060200 16%/61 1190 

4900 ০07195 91 01015 011. 2100 076 12015 10191555190 95 50090111960 01 

৪1 32 1২00969 01১6 ০0199199091 039 4010 195090 11010 009 [01655.-- 

10১. 17-18, 

বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু 

' ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়া্ডবুকটি “অভিধাপ*-খ্যাতি লাভ করিত 

না। আমর! ইশ্প্রতি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাহয়াছি ও পুস্তকের কয়েক 

পৃষ্ঠার' ফোটো গ্রাফ আনাইগাছি।' জন মিলারের গ্রন্থের নাম- 

1006 29001 01 2 5৬ 15175]191) 000 13910685195 ৬০10, ৬৪] 209069 

00162010006 180565 010119) 10 00169 0915, 



8৭০ 

পচা রি এ 
£গুলি 
৫ 

পর 

পু্গা রুপ 

৮৮৫ 
রদ রুল 

রর 

পনি ডু প্ রর 

ন্ ] [০ 

রর 1 

5৭ 

এ পক পদ নিলর্নি পক 

এ 1 রর রব 1 

একি আনন কাকি 

এম টে [ন-অনৃষ্দিত ও ১৭৯১, খাবে মুকিত 881641. (17514115% 86414107 79 11৫. 47787150410 । 07 7:494666 % ? 7 7৫ 75882411%, %, ০7. ূ ::0৮87501 0০%715 ৮০৪ লা ৫8৫. 05 পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা রা রর 
% সি 



০০০ 

98 দ্যা এন ও হৰি আনৃদা্বান 

" ০.২, আমিনের যাণিত সার মাপ ভাবির তাহার দিকে 

১25 2 

্ নুহ বধ দ্ও শা | আইজ. ব
ি ৮ পাপ পা ও পপ 

পথ্য সদ 

এ না, ন! ও বেহাৰ। ও গিদ্যাৰ নটর খাজা রব দালাল! ব্দবেৰ 

জে সকল ঘাইসস ইস্ৰেজ। সন ১৫৮৯ সালেদ, যাহ দেতয়বেহ ১৮ 

সাথ বৃত্ত ববিক ২৫ জেলহেঞ পাশ ২ ২৭১, তিআতি খু এব ও যাই 

এইচ. পি. ফরস্টার-অনুদিত ও ১৭৯৩ শ্ীষ্টাঝে মুদ্রিত কর্মওয়ালিস কোড, পুস্তকের একটি পৃষ্টা 

টিন 

হাদিন জন ১১৯৬ বটল ও ইণবেজী সল ১৫৮৪ সপেষ যাহ 

সতের ২৫ াহিথে মৃত্তাবেক ৫ রধিওল আাওন সন.১২০৪ ছিজৰি 

ৃত্তাপুক » ২ যাহ জগুহাহল দন ১১৬ হ্ঠিলা ও ইবেজী সন ৪৭ ৯০ 
জানের মাহ ফেরদেণের ১০ তবিধে যত টি ২৪ যাহ জযাদিওজ। 

আাওল পন ১২০৪ হিজাৰ মৃত্াৰেকে & মা হলুন সন ১১২৬ 

হালা হইঘাছে ত্বাহাত্তে জানিৰ যালিকেৰ ছিটে খবৰ দেযাগিঘা+ই 

জাইবা সৰবক্াৰেৰ সহিত বন্ধ কৰিবেল তাহ। দিণোৰ জবি অ্া . 
এ আ্বাইন মাফিক আহার্ধায়া হবেক তাজা দূ বৃংলাৰের পরে, 

ন্বক্কনাৰ ওহাঁম়েসা। কাঘেয খাকিকেক জদ্যবী শ্ুহৎ-ই০বেজ ন্যানির 
ওবহ বিলান্তৰ কারোর মৃক্তিযাৰ কাৰেৰা যর কৰেশ নত্তবা কা [যয 

রী 
টিটি 

পপ এপার স্পা শিস পপ 

1 /কবেরন 

হিত্তিঘাদযা 

সে বানা ও ব্হোৰ ও ওত্তিন্যাৎ আদান ও হছৰি আনৃকদাৰ। প্র 

উ যা জেকেহ জবিনর যাপিক সদা যাগৃজাৰিকবে তাই দিকে... 

প ঠ'নবাৰ গাজর জেনবেন বাধন, খবর দিকে তি শীত . 
(ইপহের 

( পৃষ্ঠা ৩৬) 
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নিক্ষ্যাগুন্ন কিন্বী। এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক আছে বাঙ্গালি 
দিগেরকে ইংরাজি পরিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে (077101160 7:9751900 270 

চ110690 39 1010 80111151797. 

ষে ক্যাটালগে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখি তাহাতে ইহ রামপুর মুদ্রিত বলিয়া 

উল্লেখ আছে? পুস্তকের পৃঠা-সংখা। ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ থ্রী 

কোনও মুদ্রাযনতর প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল বলিয়। আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়ম 
কেরীর বত্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাঝের ১০ই জানুয়ারি তারিথে প্রথম ছাপাখান। প্রতিঠঠিত হর বলিয়া 

আমর জানি। ছুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলকাতার কোনও ছাপাখানা মুদ্রিত হইয় 

থাকিবে। | 
জন মিলারের কোনও পরিচয় সংগ্রহ কর! দ্ররহ। সেই সময় একাধিক “জন 

মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন; অন্ত কোনও জন মিলারের সন্ধান 

পাওয়৷ যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পট 

গ্রতীয়মান হয়, জন্ মিলার বাংল। ভাষ| সম্পর্কে নিরঞ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ 
এইরূপ-_ 

বাঙ্গালিদিগেরকে 

আমি এই অবধি বুবিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনে। কেতাঁব ন! অগ্তাবধি প্রকাশ 
পাইয়াছে দিখাইতে তোঁমার্দিগেরকে ইঙ্গরাজজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে 
লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ কর্যেজে এ 

তোমাদিগের সাহযের দ্বারায় মঞ্জুর হয়। 

আমার মনন্ত ছিলে! সপরোধ করিতে এই কেতাব সমন্কৃততে। কিন আমি এক্ষেনে 
দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেটন। 
করিয়া এ তরজম! করিয়াছি চলতি বথার ছ্বারায়। 

বাংলা-গন্তের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংল। ভাবায় লিখিত 

প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুম্তক ইতিহাসে অতিশয় মুগ্যবান্। প্লেটে মুদ্রিত 
হুচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বন্তর ধারণ। পাওয়া! ঘাইবে। মিলার সাহেব .ইংরেজী 
হইতে বাংলা অন্থুধান্দের যে সহজ পদ্ধতি সেই ধুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ 
কোম্পানীর কর্মরচারিগণ কুক তাহা 2৫ অনুষ্থত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্ি বাংলার, 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ্ 

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের সহিত বাংল | গণের 
সম্পর্কের কথ। বলিব। 
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চার্লস উইলকিন্দা ও পঞ্চানন কর্মকার 

বাংলা দেশে মুদ্রাযস্ত্র ও হরফ-নির্্াণ প্রসঙ্গে চার্লদ উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের 

নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গগ্ঠের ক্রমোরতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ 

ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোঁষ হইবে না। 

গঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমানের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের 

মিশনরীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্তী কোনও স্থানে 
তাহার নির্বাস ছিল। “বেঙ্গল পাষ্ট এগু প্রেজেণ্টে? ( জুলাই-সেপ্টেগ্বর, ১৯১৬, পৃ. ১৪০) 

উদ্ধৃত শল্তুচন্্র মুখোপাধায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বল! হইয়াছে। 

১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্ধে উইলকিদ্ল যখন হা'লছেডের ব্যাকরণের জন্ু হুগলিতে ছেনি কাটিয়া 

বাংল! হরফ প্রস্তত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ধকারের সাহাধ্য গ্রহণ ঝ্ুরেন) 

তাহার শিক্ষকতার পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢাঁলাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টার-অনুদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহ) 

পঞ্চাননের কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর । পরে অনেক দিন 

পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্ের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পণ্ভন হয়) 

মুদ্রাযন্্ও গ্রতিঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপা- 

থানায় অক্ষর-নির্মাণের কাজে নিযুক্ত । ১৮০৩-৪ খ্ীষ্টাবে মৃত্যু পরন্ত পঞ্চানন মিশনরীদের 

আশ্রয়ে থাকিয়া! একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি 

বাংল! সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী ( শল্তুচন্দ্রের মতে ) যুবক মনোহর এই সময়ে 
প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়! 

( ১৮৫৩ খ্রীষ্টা্ পধ্যন্ত ) ভারতবর্ষের প্রায় পনরটি প্রার্দেশিক ভাষার এবং চীন! ভাষার 

হরফ গ্রস্তত করিয় যশন্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কষণচন্ত্র মিশ্ত্রাও এই কাধ্যে খ্যাতি- 

লাভ করে। বস্ততঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়| শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারথানা (টাইপ- 

ফাউগ্ডি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টান্ পর্যন্ত 
প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারথানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শঙ্তুচন্ত্র তাহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের 
দখল লইন্বা কেরী ,কৌলক্রকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন। 

চার্লদ উইলকি্স ১৭৫০ (১৭৪৯1) খ্রীষ্টাব্ধে ইংলগ্ডের সমারসেটশায়ারের ফৌম 
নামক স্থানে আল্পগ্রহণ করেন। তাহার মাতা। বিখ্যাত এনগ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে 
(7২০১৪: 138161720 ৬৮15) )র সহিত সম্পকিত। (171606 ) ছিলেন। পিতা ওয়াপ্টার 

উইলকিছ্গ। ১৭৭০ খ্রীষ্টাবে মার কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল 

সাবিসে প্রবেশ করিয়। রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির 
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আফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়! তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট 
রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তথন পরাস্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার 

কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না; দৌভাষীর সাহাধ্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত ; 

রীতিমত রাজাশাসনের দাঁয়িত্ও তখন পর্ধান্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দৃরদর্শা 
উইলকিন্সই সর্বপ্রথম এ-দেশের সহিত ভাবা-ও-মাহিত্যগত আত্মীয়ত। গড়িয়া তোলার 

কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিথিতে আরস্ত করেন। 

অসাধারণ মধাবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাঁষ। আয়ত্ত করিতে তাহীর বেশী দিন 

লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ধশ্বধ্য ও এ্তিহা এই সকল 

সাধারণ-ব্যবহাত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, স্থৃতরাঁং ভাষা ও সাহিত্যের আকর 

স্বৃতের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরস্ত 

করিয়া ১৭৭৯ থ্রীষ্টা্ধে সংস্কৃত ভীষার একটি ছোট ব্যাকরণ গ্রকাশ করেন। সত্য বটে, 

জেপ্ট, কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ত্রাসি হালছেড উইলকিন্তের 
পূর্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্ম একথ| তাহার ব্যাকরণের 

ভূমিকায় শ্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল 

না। উইলকিন্ন সংস্কৃত ভাষ৷ ও সাহিত্যের গতীরতার মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছিলেন। 

তাঁভার খংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফন। 

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে 

কিছু বলা আবশ্ক। তীহাঁর রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিতা 

ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহাদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকুতন্ঞ 
না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব । তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোগীয় পণ্ডিতদের 

টি ভারতের জ্ঞানভাগ্ারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষার্দীক্ষ। যাহাই হউক, 

তাহার দূরদৃষ্টি ছিল অপাধারণ। জররগবিবত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা! ও সংস্কৃতির 

প্রতি তিনিই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধীসম্পরন করিয়া তোলেন। তাহারই চেষ্টান্ এ-দেশের সংস্কৃত 

বযবহার-শান্্ ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কগিত হইয়। ফাসী অন্ুবাগের মধ্য 

দিয়া হালছেও কর্তৃক “জেপ্ট, কোঁডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্পকে দিয়! বাংল! হরফ 
প্রস্তুত করাইয়। হালহেডের বাংল] ব্যাকরণ মুত্রিত করান ;* কলিকাত। মাদ্রাসা তাহার 

০০০০ -০ পপিশপপপপপ্পাী শিশিগত পিতা পীসিপাপীশসী পিপাসা পাস পসরা পা ৯.5 

* +১৭৭৮ শ্রী: মিঃ এওুস নামক জনৈক ইংরেজ, হৃগলী সহগে র্বপ্রথমে বাঙ্গল। মুদ্রা 
প্রতিষ্ঠা করেন্ট|...মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব প্রথমে “বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই 

মুস্রাযস্ত্রে ছাপেন।৮-_(প্রচার', ফেব্রুয়ারি, ১৯*১। 

০০৯00 0050 ৮9০ 07 17101 361025168 15765 616. 8560 %/25 11211)6415 

13617691609 0807161 0110060. 96171006111) 20 076 0655 65190119160 0) 



৪০ বাংলা গঞ্ছের প্রথম যুগ 

ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিঠিত হয়। পরিবর্তা কালে সার উইলিয়ম জোম্ম, কোলক্রক, অধ্যাপক 
উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সৌসাইটির সাহায্যে এ দেশের সংস্কৃতি- 

বিষ্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের | 

উইলকিম্মের মহাভাঁরত-অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই 
অনুবাদের শ্রীমন্তগবদগীতী-অংশ ১৭৮৪ গ্রীষ্টাব্ধের 8ঠ অক্টোবর তারিখে বারাণসী হইতে 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করিয়া 

কোম্পানীর ব্যয়ে তাহ! মুদ্রণ ও বিতরণ করিতে অনুরোধ কবেন। বাংলা-গঞ্ের সহিত 

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কঘুক্ত ন। হইলেও হেষ্টিংস ও চার্লন উইলকিন্সকে বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে 

লিখিত হেগ্রিংসের উতিহাদিক পত্রের কিরদংশ এখানে উদ্ধত করিতেছি। মনে রাখিতে 

হইবে, ইউরোপে ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের ইহাই সুত্রপাত। হেষ্টিংস লিখিতেছেন-_- 
11101) 1) এ 01১10৮৮৪79৭ 1002) ৮৪1)01116 00 1)1930111)9 1)07005 6০ 079 

1806599 ০? 01181018110) ] 81)01010] 950171069) 1). 68611070175 0119 23911 90৫1 

8001) 2 19700110610), 01] [00108 07810 00010) 0079 21001910607 000409110 

11691৮01501 790101)9, ৪]] 16691770098 609 ৪৫০1) 8610611091069 0 11000117915 88 

29 10809091188 0129 821)08:09 01 1)01)119ট5 [07 91)11)101) 2100 206590. 118 001" 

০৬) 109093 ০01 1119, £1)0 900811% 211 21)0218 69 001 "9598190 0915368 01 

£91181011) &ো০এ 00018] ০৮. ] 810010 9য:010.069 (০10, &8 1 10 11)9208 

2)])11091)19 6০ 6119 12,0602,69১ 88106117001) 87 11110100185 0] 20007981105 200১9 

(217)11)6 00 &% 8799100 01 80919 ৬/161) ৮510101) ৪ 1059 19918 [০7 2৫98 

[01000101600 2100 01 21) %000016 [77:60965901116 ৪৮০1) (170 1786 91079 ০1 

০7৮11190101) চ) ০01 9৬1 0097৮97 96 00৩ ৫101)95 1)1010) [7 681)9০6 69 0৩ 

£91061%] 111103101) %100 ০0007001) 19261011209 01 ৪টি &0এ 501615098) 

1005 1)9 170 00108101616 &২3 0106 00101100101, * * , , ১ 

[1৫7 102১৪৪৫৬৪ আ1]] 109 1001) 018001*৩, 21)01)% ৬11] ৪991]8 9401020 $ 

0৮1)078 ৮11] 1)9 60000 01078 10) 01182101863 0 19105 010381680 10 

09৮ 028৪, &া)4 9017)9 ৪9195880002 6:01 91? ৪01)11101 10৮0 ৬101918 001 

181)108 01 1090810)81)6 11] 1100 1৮ 4190001 609 [01809 61091) 31006 09৬ 

201, 4১001655) 2 99015511615 10177870১07 উজাডামাটেজা। 5276 276 2722. 217765 ০০ 

62769, 740757772% 274 77/2৮৫, ৬01, 1, 05259. 

“১৭৭৮ অন্দে সর্বপ্রথম বাঙ্গাল। সুড্রাক্ষর ব্যবহার হয়। এগু.স সাহেব নামক জনৈক পুস্তক 
বিক্রেত। হুগলীতে একটী মুক্রাযস্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হল্ছেড সাহেবের বাঙ্গাল! ব্যাকরণ প্রথম 

মুস্ত্রিত হয়।”-_'নিববাধিকী”, ১ম বৎসর, ১২৮৪, পৃ ১৪৪ । 
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11)686 70711 587৮8৮6 8০116) 016 47166051) ৫0171871101, 7?) 11060. 87211 70৮6 1029 
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08736009136, 2104 1061) 009 500:098 অ1)1০1) 1 07009 11999 ০01 ৫৪101) 

9100 1১০06: ৪) 1986 0 19109101)81)00 * * 

[0959 89617. 810 66806 0700) ৪ 00:9181) ০: 01 £92৮ 1069181 

০:৪91৮ 17 10101) 100 109011)6 18 1))91)6101)90, ৬1৮1) ৮০) 01009891594 

21)019086, 10) 80 806100100০0 1000৭09৩0১৪ 10009190901 1311900 

11698 6019 7060 009 10010109010) 10110) 1১ 1010110৮০0৮ ০০071000104 009 

111610908 90108010170988 0£ 0৪ 1১0091%3, ০ 19201698073 01 6091) 80:98 

0০00৮71069. 111015 161095101 ৪১ 1):900.060 1)৮ 019 1)00)11080101) ০01 [, 

[7811)60১ 00810819100. 01 01১৪ [১০০৮৮৪৯) 0৮ 09948 ০ 1711)009 19৬৪; 000 

19 6096৪11% 06০010 ০96 60010026101), * * ... [৮ ৬৪১ 991861100৮9 1১0৮1 

009০101]5 ৪00 87৪00160081) 1) 1191) 0৫ 0109 28)9১০ 1:931)8681)19 0)8৮৩- 

৮৪:৪8 00 82700৮18100 19871101106 11) 13910651, 19 1:910890 &0 %9091)% 10013 

0178.) 619 1000618%9 05115 801)815691006 01 0109 1:01)98 8801) 01106 009 

690) 02৮ ৮095 9৪911919599 01) 009 90001)1196101) ; 10011 ৬11] 16 20001 

16000000700 01901% 1161) 1 2900 008৮ 0095 11255 ১৪৮ £9991%90 00 

91১61 1৪৬8: 197 0181) 11097197190 121)018, ৬০৪: 12002] 081893 

102 1)9 280111)90 [0 0091) 19100$2009 69  90920)1))01)50263 6159 10)58891165 

01 619) 19001010609 8৮৮1১8৮০7৪১ &৪ 098০ 69 ৬1001] 009৮ 18859 1661) ০91 

011)9 091001193 11) 90101906101), 116৮6) 81800190000 6/0810) 1)0৮ 60 ৮৪01 

(1191) 191181010 1160 9061151910১ 9৮ 09009 6701) 01191) 21201719166 69 

801)]00:% 006 11)601612106 1)11)011)198 01 00011 9৬1), ০১০, 

এই দীর্ঘ উদ্ধ,তির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণের 
প্রথম গবেষ্ণ।র প্ররেচন। লুক্কারিত আছে । এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীত্তি 

কাহারও অপেক্ষা কম ন্য়। 

হেগ্রিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনুদিত £%2 21/22/0222) 07 £017/27%65 

27 4745%%4 2%2 44/90% কোম্পানীর বায়ে বিগাতে মুদ্রিত হইয়। ১৭৮৫ গ্রীষ্টাবের 

৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেঠটিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইস্সকিন্স বলেম, 
01158 /0110) ১17) 15 ৪9 ৬61] 89008111896] ৬৮11) 5০901 1)01001955 

0907000889 170 ১7001৮1) 8100 01 009 1)67807081 9000%8072891)61) 3০ 1958 

00108820615 15910 60 17) [511-89152018 10 10910001169 119109067 (900- 

5৪1৪ [১079 02138191901 79:6971010 00910 165 10 059 %271008 0018001068 

9৫ 90100099709, 59009) 8100 [799110য) 0 0০ ৪৮00৮ 01 00৪ 18172028898, 
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কা10]) 6009 18৪8 2170 00360239806 ৪ 185৪8) 019 1৮ 10056 09910 0109 

19৮ 01৮ 06 9০ 90108 00 285৪ 181890 ৪, 01000৮9389৮ 009 10 

(119 80010810100 10101) 16 81078106 

এই গীতাই ইউরোপীন্লগণ কর্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থের সর্ব প্রথম অনুাঁদ। 
41019 916০ 17101) 0018 1166 ৬০০০ 0£ 0191 1906 1089৪) 11700100106 

[10098) 00:090060 91১00. 606 1166191য 001)110 11) 19001800200 011078100% 

[0000)9, ৪৪ 91901081, 4111781160 ঠ৮5 20009815009 %3 09 08) ০01 

0786 0011150৮ 11810৮ আ100 1088 8101)8907610]5 8007৩ ভাট) 8০ 10110) 

10809 10 008 1):000000178 06 917 111161) 01768) 1 00191):0019) 

719698890 $৮11801)) 86০.) 2100 11101) 1188 0191)011611 019 02710109890) 

1101) 006 19106 06 (9799 &ো)0 1101)7৮ ৮ 901101818 1780 1105 01560 

(119 ০৮570010701 079 121100968 06 150:00)6 &0] 4818৮) ?786 

48210 ০0৮)17%1, ০৪] 1430, 1), 106. 

এই অধ্যায় এমন বিস্ৃতভাঁবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হালছেড-উইলকিন্স- 

জোম্স-স্প্রদায় ভারতবর্ধের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সুত্রপাঁত করিলেও 

নিজের শুধু দিতে ও শিথাইতে আসেন নাই) শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে 
আসিয়াছিলেন। একটা বর্ধর অসভ্য জাঁতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়! যাইবার 

দন্ত তাহাদের ছিল ন।7 তাহার সশ্রন্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ 

করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাঁষ। ও সাঁহিতোর 

যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার। বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; 

ধর্মহীনকে ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মগ্রনথ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের 

সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে । ইহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত 

স্মরণ করিবার কালে আমরা যেন তাহাদের পুর্গামীদের অপরূপ সহ্বান্তা ও 

মহাপ্রীণতার কথ। বিশ্বৃত না হই। 
বঙ্গদেশে অবস্থানকাঁগে উইপকিন্স প্রাচ্া ভাষায় গ্রন্থমদ্রণ-সমস্। দুর করিতে 

চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টা্ধে তিনি বাং হরফ প্রস্তত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত 

গ্রন্থ মুদ্রণের হস্ত নাগরী হরফও গ্রস্ত করিয়াছিলেন ; এই সময়ে তিনি যে ফালা হরফ 

তৈয়ারী করেন, তাহ। অনেক পরে ছাঁপার কাজে ব্যবহৃত হয়। ন্ুতরাং উইলকিম্সকে 

ভারতের ফা।কসটন বলিনে অন্ায় হইবে না। 
| সার্ উইলিয়ম জো মুগ্রীন কোটের বিচারকরূপে ১৭৮৩ বালে ব ব্গদেশে আসেন। 

উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার প্রাচ্য ভাষার চর্চা 

সুরু করেন। উইলকিত্স এই সময়ে মনুস্বতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের 
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অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মন-অন্থুবাদের ভার নিজে লইতে 

চাহেন, উইলকিন্স আশ্চর্য উদারতার সহিত শ্বকৃত অন্ক্বাঁদ সহ অন্থবাদের দায়িত্ব জোম্দকে 

অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের 7/5/2165 ০1720 7421 ১৭৮৪ খ্রীষ্টান 

ইহার! উভয়ে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন। 

দীর্ঘ ১৬ বংসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিল্দের স্বাস্থাহানি ঘটে; তিনি স্থাস্থ্য- 

কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাবে স্বদেশে] প্রত্যাবর্তন করেন ও বাথে (380) অবস্থান করেন। 

এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টান্ধে তিনি চ910159 ০ 01109 ব1 সংস্কৃত হিতোপদেশের 

অগ্রবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেন্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই 

বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ গ্রীষ্টাবে অগ্রিদাহে এই গৃহ ভশ্মীভূত হয়। ইহাতে 

তাহার পুস্তক ও পাওুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহল্ডনির্মিতি হরফ, 

পাঞ্চ ও ম্যাট্রক্সগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্ষের শেষের দিকে উইলকিম্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানীর ইত্ডিয়া অফিল 

লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিধুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টা্ধের ১৩ই মে তারিথে মৃত্যু পর্ধস্ত তিনি 

এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্ত হেলিবেরিতে 

কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্ম তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিধুক্ত হন। এই সময়ের 

মধ্যে (১৮০০-৩৬ ) তিনি নিষ্নলিখিত পুম্তকগুলি সঙ্কলন ব1 সম্পাদন করিয়াছিলেন-__ 
[২1018105005 4১/7522%) 44172020272 22772775% 201210%27/) 06৭ 

01001 ৬০1. [১ 78০06, 

[২1017210505 27522, 44172626 2%2 /2725% £)220%27, 109% 

81070) ৬০1. 11) 7810. 

১৪10910110 09120100919 1808. 

£52222/5 67 %/%2 52%5%714 17727221815. 

27%5/7%2%/2 2104 52%00/14/ (10811500195 01160091 1২90610019), 

71210518001) 91076 712/42//472/2 (£& 001000) 1 0) 410051501 

01719009] 15161500150, 

এতগ্ব্যতীত £4524/2%  4£542/%/5-এর কয়েক সংখ্যায় তাহার কয়েকটি প্রাবন্ধ 

মুদ্রত হইয়াছিল। 

উইলকিন্দ রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনছ্িটিউট অব ফ্রাঞ্ঘও তাঁহাকে 

এক জন “ফন্্রে আ্যাসোসিয়েট” নির্ববাচিত করেন। ₹৮৩৩ ত্রীষ্টা্ে তিনি নাইটুন্থড 

প্রাপ্ত হন। 

₹ 48018600916 01 5. ৪751001 ৬০০৪৮1৭7% 109 ৬৬110017515 7650-560 7 155. 
[07,170 139 (17015 ০7706), 
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চার্পন উইপকিম্ সম্বন্ধে ধাহার! বিস্বৃততর বিবরণ চান, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত 

পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বনি 
(1) 77 77769 0 %4 1476 075 07 &. 0), 48০ (1938), 

00. [3-56 

(2) 7/4 4517//70%1%%/ 001 0019) 1836, 00. 165-70, “51 01191195 

11105, 

এই প্রবন্ধে রচফিতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত গ্রা্-ভাষাবিৎ সার 

গ্রেডস চামনি হটনের রচন| বলিয়। জান যায়। 

জন টমাস 

শরীর গ্রচার করা যদিও এ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ ছিল, তথাপি ৎ প্রসঙ্গে 

তীহাদিগের দ্বারা বাঙগালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ ঠৈতন্যদাপ্প্রবীয়িক 

বৈষঃবদিগের দ্বার। বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরস্ত হইয়াছিল, সেইরপ গ্রীষ্ম" 

বলম্বী পারী সাহেবর্দিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ত 

হইয়াছে, একথা অবশ্ স্বীকার করিতে হইবে ।”-রামগতি ভ্তায়রত্ব, “বাঙ্গাল|ভাষ। 
ও বাঁংলাসাহিত্য-বিষগক প্রস্তাব, ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০) পৃ, ২০২। 

এই সাহেবদিগের অগ্রণী ছিলেন জন টমাঁগ। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিটট 
পাদরি। সধুদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমার্দে গোর্তুগী্জ রোমান কাথলিকদের ধর্ণ- 

্রচারের উৎসাহে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হাছন, পৃর্বব তাহা উল্লিখিত 

হইয়াছে। প্লাশী-যু্ধের পূর্বেই পোর্ভগাঁজ প্রভাব সম্পূর্ণ হাম পাইয়াছিল, বর্বর “নেটিব- 

দিগকে ধর্মু শিক্ষা দিবার জন্ত নূতন কোন পাদরি-সপ্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পনাশী- 

দ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষটা্ধে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মিশনের ডেনিশ পারি 
কিয়ারনাগারকে বাংলা দেশে ধর্মগ্রচারের জন্ত আঁনাইয়াছিনেন বটে, কিন্ত 

কিয়ারনাগারের সহিত দেশীয় সম্্রধায়ের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না, 
শী পাপী পাস পাকি পপি এোীশছিশ ও পনি লগা শপ সিল পিপি ০৩ সপ শী তশি  পাীীশিতি চি সি তির সনির 
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বাংল। গন্ঠের প্রথম. যুগ ৪৭ 

তিনি মূলতঃ পর্ত,গীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিজিদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা! বিতরণ 
করিতেন। কলিকাঁত। মিশন স্কুল ও মিশন, চার্চের গ্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাগার দিও ১৭৯৯ 

্রীষ্টাব্ধ পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন, ধর্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাহার প্রতিষ্ঠা 

প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি বাক্তিগত নানা দৌর্ধগ্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত 

হন ও নানী লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাত। হইতে ব্যাগ্ডেলে গিয়া! বসবাস করিতে 

থাকেন। 

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লপ গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রী্টাব্তে 

সামরিক বিতাগে চাকুরি লইস্ক! সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্ত শীপ্রই স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বেজগল 

এষ্রাব্রিশমেন্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া 

কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেইর্সের চেয়ারমান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক 

দুর্ঘটনায় এই প্রতিপতত্বশালী ব্যক্তির শোকার্ত মন ধর্মের আশ্রয়ের জন্ত লালায়িত হইয় 
উঠে, কলিকাতায় ইংরেজ-সমাজে গ্রীষ্টমহিমা প্রতিষ্ঠার জগ্ত তিনি চেষ্টিত হছন। দেনার 

দায়ে যখন কিয়ারনাগ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লন গ্রাণ্ট দশ হাজার টাক] দিয় 

তাহাকে রুক্ষ করিতে চেষ্টা করেন। গ্রাণ্টের সঙ্গে তাহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফ্রেজার ও 
ভগিনী থাঁকিতেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ত্রাতৃদ্বয়ের ( উইলিয়াম ও 

রবার্ট ) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়াম চে্বার্স গ্রাণ্টের ভগিদীকে বিবাহ করেন। ডেবিড 
ব্রউন ও জর্জ উনি গুভূতিও এই গ্রাণ্ট-গোঠীভূক্ত ছিলেন। ১৭৮১ গ্রীঠা্ে গ্রাণ্ট 

কোম্পানীর মালদহের কুঠির কমাপিয়াল-রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রাণ্ট যখন মালদহ 

হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন তথন জর্জ উদভ্নিকে তাহার পদে বাহাল করা হয়। 

[109 ৫0059708 ৪৪ & 13791)1001)1**-7) 88567) 50818 109 10808000660 001)798 

[7010 19111001900 রর | | 

এই উক্তির মত্ত সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যার না। জে. দি, মার্শম্যান বিপরীত কথাই 

বলেন । 

উক্ত 7%2 02105 12942% ( পৃ. 1519) হইতে আরও উদ্ধৃত করিতেছি__ 
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এই জর্জ উড়্নীর সহিত বাংল! সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাহারই চেষ্টায় ছন 

টমাস ও উইলিয়ম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদ্নবাটীও কুঠির অধ্যক্ষ নিধুক 

হ্ন। 

গ্রাপ্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুগ্রীম কোর্টের ফার্সী ইন্টারপ্রিটার বা দোভাষী 

ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাহার অনাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গগ্গরেখক 

রামরাম বসু উইলিয়ম চেস্বার্সের মুন্পী ছিলেন। চেগ্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্দা 

অনুব্মদদ করিতে মনম্থ করেন। কথ। ছিল, রামরাম বন্থু ফার্সী হইতে বাংলার অনুবাদ 
করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্ধু কাধ্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় 

সেপ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনুদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্লাউউইনের 
'পাপিয়ান মুন্শী! পুশ্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। 

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টান্জে বাংল! দেশে পদার্পণ করেন। ইংলগ্ডের গ্রষ্টারশায়ারের 

ফেয়ারফো্ডে ১৭৫৭ গ্রীষ্টাঞ্জের ১৬ই মে তারিথে তীহার জন্ম হয়। তাহার আত্মজীবনীতে 

আছে-- 
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ধর্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাঁতার ইংরেজ সমাজ তখন সাতিশয় দুর্দশা গ্রস্ত ; 

্বীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার €মাহে তাহারা হিতাহিতজনশূন্ত ; দেনার দুর দেশীয় পোদ্দার 
ও ধনীদের নিকট তীহাদের টিকি বীধা। ফলে তীহার! কালীঘাটে পৃক্জ। দিতেছেন ও হিন্দু 

পুজাপার্ধণে অবাধে যোগদান করিতেছেন । ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে 

উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটুক্তি করিতে তীহার। ছিধ। করেন না। 
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মর্মাহত টমাস ১৭৮৩ রীষ্টাবের ১লা। নবেশ্বর “ইত্িয়া গেজেটে? নিযলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ 

করিলেন-_ 

"২]101005 5001৮1%” 
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91 (0110)110£ 2 0010007)010100) 61) 11009 08610]) 06 00086 0010107881)19) 20 

(1)8 10088 62160) 11) 0116 ৮0:10, 10160 107 4, 3.0, 00199 191 

11) 010০ 7:01601,8 

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের ঢুইটি জবাব পাঁন। একটির লেখক কলিকাতা গ্রেসিডেলী 
চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডর্লিউ, জনসন) অপরটি বেনামী। পরে জান! যায় 
উইলিয়াম চে্বার্্ ইহা লিখিয়াছিলেন। চেস্বার্সের জবাবটি এইকপ-- 

“1 &, 85105 1] 00910 5 ৪01080৮1100, 000 8. 01808180100 06 0৪ 

বিজ 16868706176 1060 01612611319), 900] 14170)181। 10/100069 (00091 

0) 01:60601) 06 1১৮967 08180738)) 118 11] 008৪৮ 10) ৪৮6 88818880০09 

119 021) 08819) 811 8. ০010196৮606 10010106101 ৪01)80111)818 (0 1917 ৮09 

6%1)91)90,? 

্ররকতপঙ্ষে বাংল! দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অন্ুরোদিগম 
হয় নাই। ১৭৮০ খ্রীষ্টানের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব অক্মফো্ড জাহাজ-যোগেই টমাস 
বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তংপূর্ব্ব তিনি মালদহের রেসিংডণ্ট চার্মস গ্রান্টের অপাধায়ণ 

ধর্্রীতির কথ) শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষটান্বের ৫ই মার্চ আর্ল অব অফাফোর্ড জাহাজ পুনরায় 

ভারতবর্ষের দিকে রওয়ান| হর, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই ধুলাই 
তারিখে বাংল! দেশে পৌছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তথনও ছাড়েন নাই। 

' ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে তিনি 4 $/010 ০01 00120018170 7:100:8261( 0 

03৩ ৮০০1 44106 66০16 ০0০৫+ নামক একটি পুস্তিক| মুদ্রিত করিয়| বিতর 
করেন। সেই বতমরেই কিয়ারনাগারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে) রেভারেগড ডেবিড ব্রাউন, 
কলিকাতা অরফ্যান স্কুলেয় ভার গ্রা্ধ হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জর্জ উনি) 
উইলিয়াম চেগবা্সগ্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্ম গ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাহার! নকলে 

৭ 
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মিলিয়। ভেবিড ব্রাউনের যাঁজকতা শুনিতে যাইতেন এবং মাঁঝে মাঝে নিজেরাও উপাসনা 

করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রাণ্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়।৷ আসাতে 
ইহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রাণ্টের বাড়ীতেই গ্রত্াহ সন্ধ্যায় ইহার] মিলিত হইতেন। 

চার্লস গ্রাণ্ট টমাসকে জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাঁস করিতে এবং বাংলা 

ভাষ। শিথিয়! হিন্দুদের মধ্যে গগসপেল” প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের 

জলবায়ু টমাঁসের মোটেই সহ হইত না, তাছাড়া জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করারও বাধ! 

ছিল। তথাপি তিনি কর্তব্য নির্ধারণের চিন্তায় তিন চার সঞ্াহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে 

কাঁটাইয়! শেষ পর্যন্ত ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের 

চিকিৎসকের কর্ম ত্যাগ করিয়া জম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

ডাক্তার জন টমাঁস পারি টমাস হইলেন। 

টমাস ও রামরাম বন্ম 

নূতন কাজের গোঁড়াীতেই টমাস বাংল! ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত 

ধর্ম ও শান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে আরস্ত করিলেন। সাধারণ লোকের রীতি'নীতি, 

আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্তক হইলল। কিন্তু ভাষার বাধাই গ্রধান। চার্নস গ্রাণ্ট ঠিক 
করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শ্রিখিয়াই টমাস মাঁগদহে কালা আদ্মিদের মধ্যে প্রচার"কার্ধ্য 

চাপাইবেন। হালহেডের বাংল। ব্যাকরণ এক থণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুর 

করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন, গুরু ছাড়! 

ভাষা শিক্ষা অচস্তন। তিনি চাল গ্রাণ্টকে জানাইলেন। গ্রাণ্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম 
চেগ্বার্সের শরণাপর হইলেন। চেস্বার্সের কাছে থাকিয়! তাহার মুন্ী রামরাম বস্থু তত দিনে 

ইংরেজী বলিতে কহিতে শিথিয়াছেন, কিন্ত লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মহত্বর উদ্দেশ্তে 

চে্বার্ম নিজের মুন্ীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ গ্রীষ্টাঝের ৮ই মার্চ ভারিথে জন টমাস 
ও রাঁমরাম বন্ুর যোগাযৌগ ঘটিল। আধুনিক বাংল! গগ্সাহিত্যের ভিন্তিপত্তন হইল। 

পপ 

ক এ ০,,,8061 2 (6৬ 6615 ] 06091) £769811/ 00170677760 ৪ 10620 107 016 

60170101017 01 011656 70611510176 01011111006 ০1 1788€919 111 16: 08110655121 23 

10101510060 %/101) [617৬ 6110 0651765 1060 810 06001816016 81019 ০01 (1015 80010 

06170, ৬/9123 67011817186 71561 51008 0০ 08100) 8০৮ ৮111 76567 8061 

6300780191156 %5৬ 11200608056 086 0105, 160 20801) 05061 500 00919 

601৩, ] 85৬5 00556119000 015 ৬০07৮, 210 061700 0600060 015001065 ০: 

০ (96 ৬৪১. ,৭০ ১, ” 282021061 400884 22145601076 28//5 71753707507) 

59269, ৬০1]. 1, 9,168. 

155 , 00 6501) 00 016 01901: (61105 ৪ 19102.” 116 66 ০ /07% 11:07:65 

১) ০. 8. 16৬15 2 6 
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কলিকাতায় তিন মাস মুন্শী রাঁমরাম বস্থুর নিকট বাংল! ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্থ 
শিক্ষ করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টান্জের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয্বেই মালদহ পৌছিলেন। চার্লদ 

গ্রাষ্টের স্থলে জর্জ উড্নি তখন মালদহের অনতিদুরে গোয়ামাল্টায় একটি কুটির অধাক্ষ স্বরূপ 

কুঠির কমার্গিয়াল-রেসিডেন্ট হইয়াছেন। টমাঁস ও মুন্ধী উদ্ভনির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস 
করিতে লাগিলেন। বতমর কালের মধ্যে টমাস বাংল! যাহ! শিখিলেন, তাহার একটিগান্র 

পংক্তির নমুনা! আমরা পাইয়াছি-_ 
গোনার মাহিনা মির্ভ, কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে। এই 

মির্ত, এখন অর, তখন [ এপ্রিল, ১৭৮৮ ]* 
টমাঁস অবশ্থ এই কালের মধ্যে রামরাম বন্থর সাহযো ম্যাথু, মার্ক, জেম্স প্রভৃতির 

গস্পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন? পরবর্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি 
বিপু হইয়াছে, এখন চিনিয়া! বাঁহির করিবার উপায় নাই। 

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! 

তাহার নিজের ভাঁধাতেই উদ্ধত করিতেছি__ 
£1017616 816 0001 :5/251/5, 01 1899 ৪010100 019 17107005, ৮1010 

(067 ০911 01165৬69095 ) (11696 016 11010 10) 1179 1101650 6906910১ 810৫ 

58) 119 00199100] 001 2179 1020 00 1980. 01 17681 07610701650) 6৯:০৪0% 

11615 8 777/1%, 1106 985 816 9810 10 11859 10901] /11061 1072170 

[)1111015 06 76815 800, ৮1710]) 1106৮61, 15 88911 015010%80 1) ০0361 

00015 200 99010006510. 056. 201016  01)600561%9,111956 ড৬6০৪৪ ৪26 

1660 10 57%52/) ৮1110) 1089 10608116009 17860 01076 2850 

8100 0169 216 09 00011081001 811 (611 0০০15 ০? 0760102) ৪3 019 

15012) 21001006016 010013, 8100 079 31019 81070100 05, [11816 216 

6181)8660) 580160 00015 081160 /0072%5) 51101011219 81] 001010)61)681195 

0) 0)6 ৬6089 : 810 1015 0) 00500120181] 01)6 77/71/50০0 19811) & 

2168 0910 06 00956 10) 11621 270 006) 26 ৬61 ৪0৮ ৪0 01৮6৫ 10 

৭00176 9010013 01 01610 10 ০0061580100 : 005 0) ঠা 001৩ 10016 

883 (0 111610) 25 911 (10611100015 216 11017 110 56158... ০0176 ০1 

00696 0013 17010 00) 001 (1611 ৮6061901011 008180005 91710) ৪1৪৯ ৮61) 

0:0111690, 210 0002 01620101 0০০111799, /106101 01 2 10661781 
সী শে পপ - পি সীল পান পাপী পা পপ এপস ৯ পাপিসপপাপিপ পাস লড পাকা ত সী শীত শিস ৮ পল পপ 

+ (10৬/ 008 ৮2865 01517 15 4526) , . , 30076 £106 01000 13 66677911119 

00061) 06505 01115 00৫ 1,01৭. 
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01117) 91010111856 ৪. 53021166 606০৮ 00 01611101005 810 1081000615, 5. 

306] ০917 0017 589) স11010581] 11856 1991. 00061517601 068017106 

8170116 01817) [17856 10757118019 10000 01017 ৮11]100 010521) 00 018 

016) 81/2)5 1061182$6 10 27926 060900/ 2070 189060% ] 07195 2190 

091; 076 00০0: 01 916) 15 0001760 00 006 [7100005. . ,.,. 

-_ [10001075 13910090 768515061, ০, ৮. 

* বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে মন্তত্র টমাস বলিতেছেন-_ 

£49 00 006 16911711506 07612000859) 1 9 ৪. 011 90097060 

$/101) 01000110695) 1000 11617 016 11018007615 06960 10 1 0196 

0৫ 0001 1000005৬111 10111521087 0010021) 006 21986995001 00910) 7 800 

1)6 ৬111 106511 00 0006156 ৬10) 00909801565) ৮10 61980 81005610101 

810 01685111610 11105611) 200 01096 19 00010, 4১00 25 10 01610210811 

01 01656 [090019, 16157019101 00910 75 16 065 তা) 00061 70858105, ০01 

$/1)01) ৮/6:17958 1620. 8110 176910 : 1001 076 11107009035 916 ০81911019 

01301060191160 (101) ৪11 090016 01 006 808 ০01 06 62140) 001 07611 

19211019955 2100 10701160516 10617910017 810 006 1010৮170806 4776%77, 

210 10 11118101691) 216 01056101511) 01901200151760 01 21] 00061 

[0915 ০ 476) 101 0617 09100910655 ০06 178100619, 200 181101655 

13911851011 00 07917 910910165) 83 ৮/61] 85 011811 [7161705, 11785510700 

7100100 07610) 10191 01 00109109121)19 [১0561 2110 8৪000001107, 170 919 

10101119 00611060 9101) 109১ 106081056 1116) 11780160107 011 816060 

11061 100616505 : 000 11155 10010 2 10119 01 07617) 10. 2 1010619 110896, 

10) 1009 %1000৬9 800 00015 9109 01060 ৪11 1719110) 10000 2 901৫ 

90111921105) 810 066 0010 (1)6 310811650 81)0161)6179101] 01 0810061. 

--চ611091681 4০০০৪০3১ ৬০], 1, 0, 21. 

কিন্ত 'টমাসের মনে ধর্মগ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজন। বতথানিই থাকুক, কাজে 
তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তীছার মুন্শী রামরাম বনু ও পার্ধতী 

নামীয় * এক অন ব্রাঙ্গণ তাহার ধর্ঘোস্মাদনার সুযোগ লই! তাহাকে নান! মিথ্যা 
' আশ্বাস দিয়া দৌহন করিতে থাকেন) দীর্ঘ পাঁচ বৎমরে তিনি*এক জন হিন্দুকেও 

ধর্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বন্ধুর সহিত 

তাহার সম্পর্কের সংক্ষি্ত বিবরণী প্রীধুক ব্রজেভ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম 

বু “রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিঝের (ছুশ্রাপ্য গ্রঃমাল1--৩) ভূমিকার দেওয়! 
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আছে। ভর্নহদয় টমাস ১৭৯১ থ্রীষ্টাবের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া 

“হিন্টু অক্সফোর্ড" নবদ্ধীপ হইয়া কলিকাঁতী| প্রত্যাবর্তন করেন । 

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষধর্ম কত 

দুর বিস্তৃত হইল ইহ! জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাহাকে তাগাদা! 
করিতেন; টমাঁস নান স্তোকবাক্যে তাহাকে মাশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাহার নিজের 

মনেও বরাবর বিশ্বীদ ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বনু ও পার্বতীকে অন্ধকার 

হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস তাঙিয় 

যায়। তা ছাড়া ধর্মভাব তীহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত হূর্ধপ চরিত্রের 

লোক ছিলেন; আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া 

জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারগার খণগ্রন্ত হইয়া পড়েন। উনি পাহেব 

কয়েক বার তাহাকে রক্ষা) করেন, কিন্তু শেষ পর্য্ন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাঁস-চরিত্রের 
এই দুর্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯* 

ষ্টার ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিথে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উডনি টমাসকে 

চাঁপ দিতে থাকেন। খণগ্রন্ত এবং লাঞ্চিত টমাস অক্টোবর হইতে ১৭ই ভিসেম্বর 
(১৭৯১) পর্বান্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পন্মলৌচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ঝবোধের পাঠ 

অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্ের ৯ই ফেব্রুয়ারি 

তারিখে টমাস তাহার পিতার নিকট এক পৰ্ধে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা! 

অনুবাদ শেষ করিয়াছি।” এ বৎসরের সেপ্টে্বর মাসে টমাস তাহার অনুবাদ 

সহ কৃষ্ণনগরে সার উইলিয়ম গোম্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম 

বন্থু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ 

মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। 

টমাস সার উইলিয়মকে তাহার অনুবাদের পাওুলিপি দিদা এই অনুরোধ জানাইয়াছিশ্েন, 

তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়াঁপিসের নিকট অনুবাদের বিশুধত! সম্বন্ধে একটু সুপারিশ 
করেন। পার্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাহার অল্পতা ম্বীকার করিয়াছিগেন। 
টমাস ইহাতে না দমিয়। কলিকাতায় ফিরিয়া! আসিয়া তাহার ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের 

এক অনুষ্ঠানপঞ্র ছাপাইয়। বিলি করেন। টমাসের জর্ণাল হইতে জানা যায় 

[16101016016 0115 ৮25 46000109150 (58561 08115, [) 11017813693 

৪10 01001780165, (2) 11900)69, (3) 11911 (4) 1689 8100 0150609 ০01 

10) [3৩%/[990217)6170, 101 5%/0955 01106) (5) 191. 0০0001080017)6169, 
পে 

800 ৪ 01558100010. 011 5০011000101 £906%91) (6) 0 88018795600 01 
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018 07166 1156 01080661501 11809৬, (7) 4. 21095810. 71076 21106 

0 018 0001 %25 10 706 ৪ £010 1001)01, 01 ২5. 16, 061 ০০0, 0০ 

15010105215 7 8100 016178015৩3 61৩ 10 16061৩ 1% 01805. 

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ শ্রীষ্টাব্ষের ফেব্রুয়ারি 
মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

2109 96105192 83806185 8০০:9৮5 চ'০৮ 70709256125 

»..:0059 9981991 70077856 1056 17926592. 

উপরিউক্ত সমিতির সন্তাবনীর কথ উইপিয়ম কেরী নামক এক জন তত্তবায়- 
পুত্রের মনে সর্ধগ্রথম উদ্দিত হয়। তাহার বিরাটু জীবন ও কার্ধি আমাদের শ্বতস্্ 
অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়। এখানেই তাহার সহিত 
আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে । ১৭৮৬ খ্রীষ্টাকে মুগটনে আসিয়া বসবাস 
করিবার পূর্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্শপ্রচারের বাসনা জাগে । এইথানেই 
তিনি “4৮7 [00810700096 00110900050 01075087500 056 
01620510৫06. ০00%613100. ০1 008 17168011607” নামক বিখ্যাত পুস্তক 

রচনা করেন_-এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রিষ্টান্ধে মুদ্রিত হইয়া গ্রচারিত হয়।* এই 
উদ্দেপ্ত মনে মনে পোষণ "করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগলিক জ্ঞান 
সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাহার বাসন। উত্তরোত্তর প্রব্ হইতে থাকে এবং ১৭৯১ 

খ্রীষ্টান নরদামটনশায়ারের ক্লিপষ্টোনে অনুষ্ঠিত একটী সভায় সাটুরিফ ও ফুলারের 
উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, হিদেন-জগতে গসপেঙ প্রচার সম্ভব কিনা এবং 
সম্ভব হইলে তাহা! করা তাহাদের কর্তব্য কিনা।” ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৩১এ মে 

তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জগ্ত পুনরায় সা আহত হয়। কেরী 
বন্তৃতা করেন; ছুটি বিষয়ের তিনি বিষদ ব্যাথা করেন-_ 

(১)11186 8 91)0010 6096০ 81680001065 ও (২) 09৮ ৯০ 500014 

7//21/ 1626 00175 বক্তৃতার শেষে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়--471078£ & 

[080 98 0৫6199160 2581751 006 16500 10101506915? 1066006 2£ £2//417%2 

00110011016 ৪ 5০160 8100176 019 13813050 0: 90100889005 016 30909] 

হা1000 075 11580750/7 1 ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্ধের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই এ্তিহাসিক 
সভা বসে। সভায়*গমিতি-গঠনের প্রত্থাব সর্ঝবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিষলিখি্ত ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন 1010 1২71870, 79701010089, 70011) 50601166) 48, 

[০110, 4. ০8165) 01812] 30560৬০০৫) 20৪10 31898110217) ] 09190 

80190, 980061 2681068[101783 91000911) ৬410. 136120000, 001)) 
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ঢ971৩5, ও ]05611) 11007051 রাইলাও, হগ, কেরী, সাটরি্ষ ও ফুলায়ের উপর 
সমিতি এই উদ্দেস্তে যাবতীয় কর্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাঁখেন। এই মভাই ব্যাগটি 

মিশনারী সমিতির গ্রথম গড দ্বিতীয় সঙ বসে ১৭৯২ ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নবেশ্বর 
নরদামটনের প্রাইমারী সমিতির দভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে 
তিনি সমিতিকে বজদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথ| জানান। টমাসের সহিত তাহার 
ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তীহাকে সর্বপ্রথম বাংল! দেশে তাহাদের প্রচার- 

কার্য চালাইতে অঙ্থরোধ করিয়াছিলেন। টমাঁস বলেন, তিনি নিজেও বাংল! দেশে প্রচার 
কাধ্যের হবিধার জন্গু লণ্ডনে চাদ সংগ্রহ করিতেছেন । একজন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংল! 
দেশে গ্রচারের ভার লইতে রাঁজি আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল-_ 

00761698500 101 1097 ৮1101060525 00000 0050 105 দি 001 

16/50/1025 100611616 ৮৮101) ০01171661 01911 5810 91160161 16081৫ 1701 

06 ০0:01 01016 5০০16, 0০ 0 10171819018 900 0015 00109 1000 019 

(0100, [0 16 0011056 ০1 56110110607 00506] 10 076 176911761 

10062101061, 

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সঙ্থন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে 
মনন্থ করেন। সমিতির চম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অগিত হয়। টমাসকে তাহার 
নিজের ভীবন ও বাংলা দেশে তাহার কীষ্ডি »ষ্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা 
হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়। পর্বপেষে টমাম লেখেন-_- 

“| 016 96211 1787) ]106691) 00 1691) 00 90691 8100 %1106 (16 

£/762/6. 1111 07617000700 19106 01 1015 ০01 05 5621, 1] %25 61088660 

৪৮ 081০00087, 810 01680106010 8 66%/ 1+01006815 11116, [70 1788, [ 

০০010 09%96756 06615 111) 006 080565) 8906019115 ৮111) 11056 [ 

95 961] 2000910660 /101), 11 1789, 1 10৫£0া) (01100 11090 070 

01000100181100 ৮85 £61618117 ৬619 0618061৮6, 2170 ০0205608610] 17) 

[016801116, 01 1176 17050 [0910 ০০910 00109 01006150004 ; [1790 ৪159 

১6001) 00081918506, 11601810760 10616 007658০0170 11108, (00 076 

1010016 01 1786, 0111 1176 610 ০01 17917 100 1180 06 010081)5 ০1 

50105 00616 011 ৪9০9 0 1106 10651010106 01 1787) 001 010 1 910 00৬7 

০ 0)6 5০%: 01] 29০০০ 00361010016 ০01 09 9621: 30 | 076 ০0775 

90170 810006 0১60] 89 156 96813 200. ৪. 11216). ,,, 00031061716 

1115) 800 0136 01000161659 01১2 10050 06095581119 00০01 00 1006 115 

৪9060100167) (00016 1196 170 01০0100915) ৬০০৪১০181/, 1001 010669 
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00015 (0 85515 0106) 8510 7:01006811 00010011165 ) 71589) 6018106110% 

(1)656 (11755, 1176 0106 1089 109 1600260 ৮৪ (10 0 07166 76215 ) 

210 ] 00010101006 2 081501) 06 2. 170061806 0815010 [18% 20910, 

10196 0106 85 10001 10019026 01015 181100869 ৪3] 10967 810 

1 081 100/ 6501853 10/9611 17 /727//, 172%/2 8070 ০017/613811017) 

00170010019) 00 17/5616, 8170 50 89 1016 01106156000 0 ০0019:5৭, 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাবের ১০৯ জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে “টগাস-অনুসন্ধানের 

ফল বিবৃর্ত হইল) সমিতি ইহ! সন্তোষজনক বিবেচনা! করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষে 

বাংল! দেশে গ্রচারকাঁধ্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি 

রাজি থাকেন তাহা হইলে তাহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্বাহেই তাহ। স্থির করিবার কথা 

উঠিল। উইলিয়ম কেরী গ্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া জন টগাঁসের সহকন্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব 
করিলেন। সেই দিন অপরাহে টমাস ম্বয়ং কেটারিডে উপস্থিত হইয়। সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন। রাঁমরাম বনু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেওড এম”*এর নিকট যে 

পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মরে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান্ 
হিচ্গুদের উপর গ্রসয় হইয়াছেন) তাহার ছুই জন সেবক সেই দেশে তাহার বাণী প্রচারার্থ 

যাইতেছেন। রামরাম বনু, পার্বতী ও তীহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলঙ্থে ব্যাপটাইজড 
হইয়া গরীষ্টের শরণাপন্ন হন 

এই পত্র এবং গ্রভৃত আশ! লইয়া! উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী 

১৭৯৩ খ্রীষ্টা্ষের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ 

ইত্তিয়াম্যান “প্রিজ্সেস মারিয়া'( 10100 চ11706556 11816) যোগে বঙগদেশ যা 
করিলেন। 

১৭৯৩ খ্রীষটান্বের ১১ই নবেদ্বর তারিথে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌছিলেন। 

রামরাম বনু তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাঁসের আরন্ধ কার্য কেরী নিজের স্ষন্ধে 

গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্ীষটান্জের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু 
পর্যন্ত জন টমাস কেরীর ছারা-ন্বক্ূপ জীবিত ছিলেন; কেরীর প্রসঙ্গে ত্াহারও অবশিষ্ট 
ভীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষণভীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি 
অনুস্থত] ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সাত্বন! লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংল দেশে 

ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে গ্রথম বাঙালী ধর্ঘান্তরগ্রহণকারী কৃষ। পাল তাহারই প্ররোচনায় 

রষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ তীষ্টানে উইলিয়াম ওয়ার্ড, জোশুয়! মাঁশম্যান, ত্রান্মডন ও 
গ্ান্টের আগমন ও ১৮০৭ হ্রীষটান্বের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা 
তিনি দেখির। যাইতে পারিতবাছিলেন। 
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উইলিয়ম কেরী 
কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বনুধাবিস্বত ছিল ; বাংল গগ্ভ-সাহিত্যের আলোচনা- 

প্রসঙ্গে তীহার জীবনের সর্ধাঙ্দীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। 

এই সংক্ষি্ত ইতিহাসে ততথানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্মগ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্র| 
করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহার জীবনের সামান্ত পরিচয় দিয়!, বঙ্গদেশে, ত্রীহার কার্যকলাপের 
অপেক্ষাকৃত বিবৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের 
ইতিহাম ( ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবম হইতে ১৮৩৪ 

খ্রষ্টাঝের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ৰাংল।- 

গগ্ের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি 
এক দিনের জদ্তও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই-মর্দনাবাটীতে অবস্থানকালে টমাসের 

সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভূটান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাহার শিক্ষানবিণীর কাল; শিক্ষক--গন টমাস 
ও রামরাম বন্থু। ১৭৯৯ গ্রীষ্টাবের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই 

মিশনরী-গোঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্ষের হুত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের 

পত্তন; কলিকাতায় প্রতিঠিত ফো্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ গ্রীষ্টা্ 

হইতে তীঞ্জর সংশ্রবঘ। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

সহায়তায় বাংলা-গঞ্ঠের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইপগিয়ম কেরী 

গ্রধান। 

প্রবন্ধ-লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইপিয়ম কেরী পৃথিবী- 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শুধু এন্সাইক্লোগীডিয়| ব্রিটানিকাতেই তাহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় 

নাই) ব্রাউন, কে, কার্ণ, লং, হাগ, মাশাল, শেরিং, ভাঁফ গ্রভৃতি-লিখিত ভারতের 

বিভিন্ন ্্ীীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেকথানি স্থান জুড়িয়। আছেন? দি. বি. লিউসের 
জন্ টমাঁস-জীবনী, ডব্লিউ এইচ কেরীর ওরিয়েপ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়ো গ্রাফি, স্যামুয়েল 
্টেয্পেটের উইলিয়ম ওয়ার্-জীবনী, উইলিয়মসের শ্রীরামপুর-পত্রাবসী (৩/%%12 

££/4%5 ) প্রতৃতি অসংখ্য পুম্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতত্ব্যতীত 
তাঁহার নিজন্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেন কেরীর 1429 ০ 77///2% * 

02, 2), 20, (১৮৩৬) ডক্টর বেলচারের ££% ০ 7721/4% ০2 

(১৮৫৬) জন ক্লার্ক মাশম্যানের 2/% 226 *2% 27 1%৫5 07 627, 

14275/72% 2%6 77747, দুই খণ্ড (১৮৫৯ )3 জে. কালরসের 77£1/77% 027% 

(১৮৮১) ) জা স্মিথের 71/ 1//6 6 77172 0272, 2), 2. (১৮৮৪) 3 

পিয়ার্প কেরীর 777£1//7% 0) (১৯২৩) ডিগ়াভিল ওয়াকারের 77/7//2%% 

(975 (১৯২৬) মহেত্ত্নাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত “আদর্শ চরিত” (১৮৮৯) 
৮ 



৫৮ বাংল! গ্ঠের প্রথম যুগ 

বি. বি. শাহ-অনুদিত “কেরি সাহেবের সংঙ্ষিপ্ত জীবনী? (১৮৯৪) অমৃতলাল সরকার- 

প্রণীত “ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর 
জীবন বু ভাবে আলোচিত হইয়াছে । এইগুলির উল্লেখ করিলেই প্রবন্ধ-লেখকের কর্তব্য 

সমাপ্ত হইতে পাঁরিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই 
বাংল! সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই--এগুপি খ্রীষটধর্প্রচারক 

পাঁদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেদ কেরীর জীবনীর পরিপিষ্টে অধ্যাপক 
এইচ, এইচ, উইলসন “প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক” কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোঁচন। 

করিয়াছেন। নুতরাং বাংলা-গগ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহান আমাদিগকে তীহার 

এবং তীহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল ইতাদি হইতে ব্ছ পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে 
হইয়াছে । আমরা মুলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির “বোর্ড রুমেঠই অধিকাংশ 

উপকরণ পাইয়াছি; এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছেন। এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত। 

১৭৬১ গ্রীষ্টাব্বের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদ|মটনশায়ারের পলার্পপিউরি গ্রে 
উইপিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন ম্বহন্তে তাত বুনিয়া 

অন্নমংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বদর, এডমগ্ড তখন তস্তবায়বৃত্তি 

ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের 

কেরাণী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা পরিবর্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়া 

ছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাহার অসাধারণ আগ্রহ 

জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, 

বিশেষ করিয়৷ কলগ্বসের আবিষ্কার-বৃত্বাস্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাহার জ্ঞানার্জন 

করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথ! সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিগ্য! 

উত্তরকালে ব্লদেশে অবস্থানসময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকাধ্যে 
তাহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় থণ্ড "পিরিকডিকাল 

আযাকাউণ্টসে” ইহার বু পরিচনন আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাস্যকাগ হইতেই তিনি 

হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচন|! করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ 

হইয়াছিলেন যে, এক সময তাহাকে কলিকাঁতার কোম্পানীর বাগানের তত্বাবধায়করূপে 
নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিযাছিল এবং বিখাত উত্ভিন্তত্ববিৎ ডক্টর রক্বার্গের অকালৃহ্যাতে 
তাহার সুগ্রসিন্ধ [7714 12122 পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্তৃক সম্পািত হইয়৷ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। .কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া! 

কাখিত যে, তিনি দিনের পর দিন তাহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কগঘসের গল্প 
বলিতেন? তীহার উৎসাহাঁতিশম্য দেখিয়] তাহার] তাহাকে কলম্বন নামে ডাকিয়া 

উপহাস করিত। অন্তান্ত বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রত্নের মতই ছিলেন, কেবল তাহার 



বাংল। গণ্ঠের গ্রথম যুগ' ৫৯ 

পিত। বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া! যায়।* 

বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্সপিউরির তস্তবায়-পণ্তিত টমাদ জোন্সের নিকট বিশেষ 

মনোযোগের সহিত লাঁটিন ভাষা শিথিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি 

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শবকোষ (৬০০2001811017% ) কঠিন 
করিয়াছিলেন। গীঘ়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,_- 

০0019 200 119 5816 91991 800 10100061১10 উ৪০ 01025 210 

185 1715 19981 1601980101,]117 079 58019150015 18107652100 08105 811৫ 

(01950, 2100 1] 09 1102 1060/661) 1015 ছ9006175 90100110056 217 039 

160601%) 11106 ৮1951710061) 010 1019 6765, 1310--03616 00109) 0010015, 

011801295। ০8115, 50155, 118101105) 116305, 01151) 6005.5170. [012100--00611 

(0795 2100 96930115, 01611 19865 2110 10003 2110 11013, (1811 3011 ৪0৫ 

1000, 00911 06105 200 03917 56905--116 97021172110 [0861900 

01500610176 0608018 £& 19008171260 917০/0101928019 97700091115 

[70191900015 10569500211 01005 0৪11905, 

এডমগ্ডের আধিক অবস্থা ভাল ছিল ন|, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক 

কেরীকে 'টপার্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম ছুই বসর তিনি ক্ৃষিকাধ্য শিথিবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত বিশেষ চর্মরোগের জন্য বৌদ্রতাঁপ মোটেই সহা করিতে 
পারিতেন না বলিয়া এই জীবিক1 তীহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্াকেলটনের 
জুতা-নির্াতা ক্লার্ক নিকল্্সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ত 
করিয়া চার বসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ ববিবাঁরে পঞার্মপিউরি 

আসিগ টমাস জোন্মের নিকট তিনি গ্রীকভাষ! শিখিতে সুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্সের 
দোকানে কয়েকটি ধর্মমবিষয়্ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে 
থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাবে ক্লার্ক নিকল্দের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহার আত্ম 

টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মদ্যপ, 
বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন ; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাহার ধর্ঘমবিষষ়ে তর্ক 

হইত। তর্কে জিতিবার জন্ত কেরী প্রাণপণে ধর্মগ্রস্থদকল অধায়ন করিতে থাকেন, এবং 
লাটিন, গ্রীক ও হিক্র ভাষ। শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমুগ্নক 
ধর্শর্চা সত্তেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাঝের 

১৪ আগষ্ট তারিখে ডক্টর রাইল্যাগকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিশিয়াছিলেন,_ 
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এই সময়ে জন্ ওয়ার (9) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাহার 

জীবনের গতি পরিবর্ধিত করিয়া দেয়, তাহার মনে সত্যকার ধর্মভাব জাগ্রত 

হয়? চার্চ অব ইংলগ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেওড টান স্কটের সহিত তাহার 
এই সময়েই ঘনিষ্ঠত| জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টান্ধের ১০ই জুন পিভিংটন গীর্জায় মাত্র 

কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা ডেনিয়প প্ল্যাকেটের কন্য! নিরক্ষর 

ডরোধথি প্যাকেটের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ডরোথির বয়স তাঁহার অপেক্ষ। পাঁচ 

বৎসর অধিক ছিল। বিবাহের প্রথম দুহ বখ্সর মুখে কাটিয়াছিল। নিজে কুঁড়ে 
ধরে বদিয়। তিনি জুতা সেঙ্লাই করিতেন, অধায়ন করিতেন, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় 
দক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং বাগান-রচন। করিতেন। এই সময়ে তাহার প্রথম 

সম্তান কন্তা আনে জন্মগ্রঃণ করে। চার বংসর পিত| ও কন্যা নিদারুণ জররোগে 

আক্রান্ত হন। কণ্ঠাট মার! যায়, এবং পিত। উইলিয়ম কেরী বহু কষ্টে রক্ষ1! পাঁন বটে, 
কিন্ধু তাহার মাথায় টাক পড়ে। এই সময় তাহার বয়স মাত্র বাইশ। ১৭৮২ গ্রীষ্টাবে 
নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিই্মগুপীর পালকসজ্বে যোগদান করিয়। রাইগ্যা্ড' সাটক্লিফ, 
ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত্ত তাহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাঝে মূলটনে একটি 
অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকত। গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন ( হাকেলটন ) ত্যাগ 

করেন? জুতা-সেঙ্গাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্বেই 
ক্যাপ্টেন কুকের ্রমণবৃত্বান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ 

করিয়! পৃথিবীর অগ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূছের অনন্ত নিগ্রহের কথ! ভাবিয়| তাহার মনে 
বেদনা! জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মুলটনে আগিয়া 
তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয় 

ছিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাঁচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ 

ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ভাঁচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 

তাহার এই প্রথম রচনা এখনও পাঁওুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুত-সেলাই 
ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টান 

 লীষ্টার শহরের হাতি লেনে পাকাপাকি রকম পাঁদরিকূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ 
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সমিভি গঠিত হয়। গত সংখ্যায় এই সভার কয়েকটি অধিবেশন ও জন্ টমাসের 



বাংল! গ্ভের প্রথম যুগ ৬১ 

সহিত কেরীর প্রথম সংযোগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বজদেশে রওয়ান। হইবার 

পুর্ব পর্যন্ত কেরীর জীবন সন্বদ্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে 

অনাব্তক। ১৭৯৩ গ্রীষ্টব্বের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাদের অধীনে পরিচালিত 
ডেনিশ ইপ্ডিয়াম্যান “প্রিম্সেস মারিয়া+যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী-_পত্বী 
ডরোি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্র্যাকেট, পুত্র ফেলিকু, উইলিয়ম, পিটার ও সগ্ভোজাত 

জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্র! করেন। সেখানে ৪১ বৎসর নানাকীত্তিবিভূষিত 

জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ গ্রীষ্টান্ষের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের 

পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব-_ভাষা। শিক্ষায় তাহার অসংধারণ 

দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাহার অপরিদীম অধ্যবসায় এবং সর্বববিষয়ে 

তাহার গ্রবল কৌতৃহল। 

কেরী, টমাস ও রামরাম বস্তু 

( ১৭৯৩ নবেম্বর--১৭৯৯ অক্টোবর ) 

পূর্বেই বণিয়াছি, কেরী ও টমাসের ধারাবাহিক জীবনী আমার প্রবন্ধের বিষয় 

নয়; কৌতৃহল্লী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ স্মিথ ও সিং বি. লিউসের শরণাপন্ন 
হইতে হছইবে। রামরাম বন্থ সম্বন্ধে ছুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্ত উপকরণই আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে ; খ্ীধৈর্ম অবলম্বন করিলে মিশনবীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের 

বিভ্বৃততর বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের 

সম্পর্কবশতঃ তাহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তীহার্দের চিঠিপত্র ও জর্ণাল মারফৎ পাওয়া 

যায় তাহাতে আমাদের ওৎম্থক্য মিটে না। শ্রীযুজ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 

তৎসম্পা্দিত পুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা/র ওয় গ্রন্থ রামরাম বন্থ্-লিখিত “রাজ! প্রতাপা দিত্যচরিত্র” 

গ্রন্থের ভূমিকা সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাঁম বস্থ সন্ধে তাহার 

অধিক জানবার উপায় নাই। স্বীয় নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত “রাঁজ। গ্রতাপা দিত্য- 

চরিত্রের ভূমিকায় রামরাম বনু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনি আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে 

জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভূল তথ্যের উপর প্রতিষিত। 

কেরী'সমভিব্যাহারে তৃতীয় বাঁর বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ান। হইবার পূর্বেই টমাস 

ংলা৷ দেশ, বাঙালী ও বাংল ভাঁষ। সন্থর্ধধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চীরণ লইয়াই তিনি 

বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রী্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে'দ্বিতীয় বার 
ত্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই রামরাম বন্ুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথুঃ মার্ক 

জেম্স্, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্স্ (9591179 ) ও গ্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ 

বাংলায় অনুবাদ করিয়া মুল পাতুলিপির নকণের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে 



৬২ “বাংল! গোর প্রথম যুগ 

তাহার প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কত রূপ আমাদের হস্তগত 

হইলে মিশনরী বাংলার আদিতম নিদর্শন হইতে পরবর্তী পরিণতির একটা ইতিহাস 

রচন| কর। সহজ হইত | তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্বপ্রথম মুদ্রিত “মঙ্গল সমাচার 

মতীয়ের রচিত পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টা ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরস্ত) 

টমাস-রামরাঁম বন্থুর অনুবাদ কতকটা আবক্কৃত আছে বলিয়াই অনুমান হয়। মার্ক, 

গরেম্প, জেনেসিন প্রভৃতির টমাস-বসুক্কৃত অনুবাঁদকে ভিত্তি করিয়৷ কেরীরুত সংস্করণ 

পরে মুদ্রিত হইয়াছিল । 

মীলদহ হইতে দ্বিতীয় বার ম্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের 

ব্যাঁপটষ্ট-মগ্ডুলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত এ্রীপার্বতী ব্রাহ্মণ, শ্রীরামরাম বনু, কায়ষ্ছ” 
লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাবের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংল নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান ॥ 
টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই প্রতিহাসিক পত্জটির মুর 
বাংল! রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্ধের ২* মার্চ তারিখে লীষ্টারে 

্যাপটি্টভ্রাতৃমগ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাৰ প্রস্তত করেন-_ 
41501 595 0182 00, 800165960 10 06 1710000 01011561503 10 

00195 00 ৬1)0569 ০0105815101) 1010091101701795 1790 2116907 10981 

1750010060091-5**--5 ৫ 

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল--. 
০0 16009560 1) 900 16661 9610 69 006 0100৫ 0160060১005 

+ 1115510191183 10151) 06 5606 00019801009 (05061 90)0175 700, 270 00 

08111015210 079 08091800006 076 ০1৫ 06 300. [01 0956 100100593 

৮9 16001111800 10 708 ০0 00001) 651681060 101901)161) 101)017095 200 

09169, 1060 %1)0 816 70915189060, 916 %/111105 00 1192810 01611 11563 

101 006 109006 01 006 [014 )8915+**** 

ডা৩ 11006 0780 0000 0176 21115101০01 10191011920) 700 111 109 

50161011102002680-5-, 

136 500)80% 00 006 199 01091 ০০90100) 10 211 01765 1706 ০090691 

(০ 0) 189 ০06 0500. 136 1210)001 10511 90011518059 ০0006001009 "-*** 

*169 1156 11900765 10811) 07065) 50005 0516 901 0976319, ৪170 0116 129910)9, 

$/1) 01060170210 01 06. [7০060165। 17 139185166 101210150710 2 0168 01 

1০৩ ০1 05001055911 075 দি 200 50056 011) 2. 51016) 70810 ৬101) 0169 1570 

6০ 0176 20001112070 ০০১.--1170103513 এ8030৬501 111075811” 22722075 

£9001551 13801567, ০, ৬, 



বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ ৬৩ 

রামরাম বস্থুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তীহার খ্রীই-স্তবটির * জঙ্য ধন্যবাদ 

দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই ছুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তীহার! যাত্রা 
করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাবের ৪ আগষ্ট গিল্স্বরোতে অনুষ্ঠিত মগ্ুলীর সভায় বঙ্গদেশগত 
মিশনরীদের সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়- 

71086 25 16 ৮111 06 06069952917 001 50106101106) 018 0167 9100010 1096 

(16 23915021706 01 9017)8 01 01091780595) 10 01061 00 61081016 11761) 00 1621 

07692758771 2100. 22%221 727%2%22%5) 076 507 9620 1, 061 2017010 06 

৪1100 (0 6801)১ (0%/9105 019 01901)9129 01 0039 6১:02, 65:0610905,৯ 

কেরী জাহাজেই টমাঁসের নিকট বাঁংল1 শিথিতে ন্বরু করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই 

হিক্র-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর 

তারিখে কলিকাঁত। পৌছিয়াই রামরাম বন্থুর সহিত জাহাজথাটে কেরীর পরিচয় হয়, 
টমীসের মুন্তী রাঁমরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্ধী 

নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা-গস্ভের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়! 

যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ণীন এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির হাতে এই ভার অগিত 
হয় রামরাঁম বস্থর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ববিৎ উইলিয়ম কেরী বাংলা-গঞ্চনির্মীণে 

তাহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নবেঘধর, ১৭৯৩ হইতে 

১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্ধে মালদছের মদনাবাটিতে একটি অমার্জনীয় অপরাধের জন্ত মুন্শীত্ব হইতে 
বরখান্তড না-হওয়। পর্য্যন্ত রামরাঁম বন্থ বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাঁকিয়া ভাষ।-শিক্ষার় 

এবং অনুবাদ-কাধ্যে তাহাকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। থামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং 

জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়। নিজে নানা বিপদের মধ্য 

দিয়া শেষ পর্যন্ত জর্জ উড্নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্বাবধায়ক 

নিধুক হইয়। ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌহছিঙ্কা অনেকট! নিশিন্ত হন। 

বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পুরা সাড়ে-সাত মাঁস কাল কেরী হালভাঙ| নৌকার মত 
সমগ্র পরিবার এবং মুন্ধী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেন, 
ব্যাণ্ডেলে হইতে নদীয়া, নদীয়। হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের ব্দান্ততায় তাহার 

মাণিকতঙার বাগানবাড়ীতে এবং শেষ পর্ধান্ত সুনারবন অঞ্চলের? দেবহাটায় 
তাড়িত-বিভাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক অন্তরায় 

কেরী-পত্বী ডরোথি অর্ধোন্াদ হইয়া বাঁন। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধোও কেরী 

* «কে আৰু তারিতে পারে লর্ড জিজহ ক্রাইষ্ট বিনা গো পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজছ 
কাইষ্ট বিন! গো! ।” ইত্যাদি । 

+ ইহ! রাধরাম বনুর খুড়ার জমিদারিতুক্ত ছিল। ই হইতে অনুমান কর! চলিতে পারে যে, 

রাষরাষ বনগুর বাড়ী এই অঞ্চলেই সম্ভবতঃ টাকিতে ছিল। 
শী 



৬৪ " বাংলা গণ্ভের প্রথম যুগ 

এক দিনের জনও তাঁহার আসল উদ্দেশ্তের কথ। বিশ্বৃত হন নাই এবং ভাষ। শিক্ষা, € 

অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অন্থতপ্ড টমাস মহীপালদী ঘিতে 

প্রতিঠিত হইয়া তাহা রই-দৌষে-বিপন্প কেরীকে বাচাইবার জন্ত জঙ্ভ উ্নিকে ধরিয় 
মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্বাবধায়কের পদে তাহাকে নিযুক্ত করিয়। সংবাদ পাঠান। 
১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রাঁমরাম বনু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, 
জলাজী, গঙ্গা, পদ্মা! ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের 
কাঁছাকছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃত| করেন। কেরীর 

চিঠিপ'্র ও জর্ণাল হইতে এই সাড়ে সাঁত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধত হইল £-- 

62/%/2) 209, 25, 7797..*৮*1 569 006 ০1 076 17650 ০০901010169 11 016 

০110, 01] 01100501005 11011910109 7 2760 0016০-00075 0010 215 2] 

11700101525 ]011016) 219910001090 10 %/110 10625052100 9911001765.*--1 

[1776 1170 5856121 001061591010105 ৮/10) 8 13191)0010 10 50991 

[710115) 51611, 200 136100 01091019 00 060100 1111775611 8021056 079 (09161, 

179 [00100959560 ০0106, 9090960 107 ৪, 7১00010 200. 0 079 0009 01 

(10911 50610507716 111109 01 ৮91৮ 21980 58175106 60 0511 079 50০160 

০৪1) 5610 0906 9, 1/9//2/9/ 47206 09 0) 17656 ০0108980709. £627% £05/99 19 

৪ 000 [09615121) 90150191) 2170 16 ড1]] 061110]9 17610 05 10001575575, 

1)0722/ 1)20 16, 7797... $/8. 1376 10601010681 2 1701007 21 

17277211, 17101) 15 & 1১010009656 98001910610, 010 216 00৬ 20100 0010701 

01) 016 ০0011019, [0061105, 00 21262, 0%:5)4) ০০97, 01142442১৪1 

[16561761015 000610817 10101, 

£2%26//, 720. 26, 4797" 1 600616817 & ৮61 11217 00101001101 

[ [210 120) 3091009 ] 832 ০0107810660 [99150 : 172 15 81091) 90061 

(1 11621017615 98 1210001 0001)০61101 2100 ৪ 01506117105 00217, 2100 

91 11000151059) 581051016 2170 10106111091, 1616 21005 210) 00105 11 

জেয ১০,৯০৯, 

11/12/4110, /2%. 75 2791.,-111705 50009 106110017 30195151€ 

06/661) [706 800 11. 01)010925, 9০৮০121 13121110105 2100 10001010, 

10855 10601) ৮৪1 [01655100910 03 00 56106 ৪ 62/%/4, ৪00 01920) 

9 ঠ061) ) 80০০0101019 টং. ঢা. £551099 01619, 800] 116 26 ৪ 17005€ 

0610175105 100 & 018000917 [610 1000], ৬170 51781090531 00619 1 00 

176 00100113109. 01] [ 2 00061/155 80001700810. 
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[20 20000 1600105 2 910811 00900011200 018 08059) 50116 

[11165 6850 01 079 01 [106017969]) 90 090 56 108) 1786 010190160171099 

01016801216 006 60906] 211 0৮1 019 1705 [00001019 [081 06 2222. 

7006 ০107 01081006215 561 17166 7 11956 170 009191 00% 01761617789 06 

200,000 10180. 09001 00919, 10951063 076 [010092175-++**51 180 1011) 

106617060 60 06508 10% 61656 5010 00 8 3000% ০01 51085050116, 179 24 

(0 019 106151210) 2100 007 30 €1110956. 

117%12/-77/2/0, /4%, 3-5) 179/.*--*730ট0 10015 800 [7170009 ৪16 

৮61 10005011005, 2100 10 10219 10121001295 96 70910006019 63:061191) 

/0110017, 0112 ০0101582060 02160 079 ০0010 19815 2? 2671 

1'5961001)12108 10 50176 06 01017 1101151) 000110195-****, 

1106 10015) 170 216 1121017760075), 216101016 11910 200 79109 (90 

09 111070905+**** 

7179 17100009095 801070/16056€ 100৮ 0109 ১0019109 139100, 1) 

(10671719716 00611055009 2 ৮81160 0 110221091  5010010110966 

10611125,--$- 

[70 06 17010010106 (0৬911009170 1] 078 09361৬9, 0790 005 101801 

[080016 11616 716 75 096 25 006 179158১ 0112101200, 210 06 00040 ০1 

17 5691) 009৮০010060 0011 29100110123 0116 10101692115. 

101079170860925] 017218069115 0746 091 8521109, 00 0715 ৯০109 ৪0 ৪ 

50005 010081510 1০ 1100, 10076 01509600996 59891790198 016 6%৪০% 

01076 01001655156 0691105 ৮/11101) 016 179৮9 95008111080 10061 00117791 

20$9111015, 3306 079 ৮1019 [001166 1785 25500060 ৪ 617 01001610 

890606 00061 076 2০৮০1110600 06 1,010 0০০07/8115, 2110 897০০012119 

17 19501 01 00610201555. 

72271) 266. 159 1797.-.5.819 98115 50177651756 10111517250 00 

1116 /%27/2 59005, 16 15 21210504829 068 ৮615 5105018 0911300061917) 

125106100 01015155০96 00 19101700005) 200 1101 2 510016 [31500316101 1 

16)100 079 025৫5 96119909 800 01001090005 21 21009 90701597 ৪11 0 

/0105 20959110500 ০0৫ 0180051610175 106106 009061076৮0: 900 

10117010092 1067 0856, 75008001795 910601811669, [170 10, 20 589 

12106090৩, 



৬৬ বাংলা গদ্ভের প্রথম যুগ 

এই সময়েই তিনি নিজের ন্মুবিধার জন্ত নিজেই বাংলা! ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত 
শন্বকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাফীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংল! 
দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক 

ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্ণালগুপি যে কত মুন্যবান্ 
তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই ছই জন মিশনরীর কাঁধ্যকলাপের কাহিনীও কম 

চিন্তাকর্ষক নয়। | 
১৭৯৪ শ্রীষটান্দের ৫ আগষ্ট তারিথে মদনীবাটা হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন_- 
£] 08101100 910681 0009 190100826 50 61] 25 00 ০0106756 10001, 08 

09517) 2 11606. 

তাহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে ( মিঃ সাটুক্লিফের নিকট লিখিত ) দেখিতে পাই 
11079120208706 1১ ৮815 001010109) 8170] 00101: 162100001, 1109217 00 

০017৮615610 10 2 11001671000 009 01100. 5010) 21006 (5৪. 56815 010 509815 

10 1091010. 1170960 00616 81৩ (0 0150006 1211008553 900190 ৪11 ০৮০1 

[116 00000) 006 /2772/26) 90006017109 06 1312101017909) 200 1012101 

11107009953 800 06 11772057712, 90091) 13 076 11055611709, ৪00 

1961 17100995 20105 1956 15 51001001606 73910081969 200 1১6151210. 

এঁ বৎসরের শেষে মদনাবাঁটীতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রট (পিটার) ১পা! অক্টোবর 
১৭৯৪ তাঁরিথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

১৭৯৫ গ্রী্টাবের সুত্রপাত হইতেই কেরী বাংল! ভাষায় বেশ দক্ষত| অর্জন করিয়াছেন, 
লিখিতে ও বলিতে তীহার বিশেষ অন্ুবিধ। হয় না। এই সময়েই তাহার মাথায় বাইবেল 

মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া! আনিতে মনস্থ করেন। 
* জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,--৭] 17917 50901) 0 56100 51990179105 0 

136158169 190661১১001 07099, 4৯ ০9103196121019 [0210 01 05550091756 [ 

10008 005 9015 60 17821. 175817” মদনাবাটাতে প্রতিঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় 

কূষক ও গ্রজাদের জঙ্য একটি নিষ্তাগয় স্থাপন করেন; যত দুর জান! যায়, ইউরোপীয় 
মতে দেশীয় লোকদের শ্রিক্ষা দ্বিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্টির 

জন্ এলার্টন ইহার অব্যবহিত পূর্বেই তীহার বিস্তালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 

২৭ জাটুয়ার তারিথেই কেরী ডক্টর রাইল্যাগুকে লিখিতেছেন-- 
| [111 106 18001516501 079 30০16 60 9670 & 00015 06555 10001 

117/712%2 2 200১ 1 ০0৫ 11555 216 509160৪৬111 16055 0610, ৬85 ০2 

8172806 78058 [01106515১ 00 06100 06 01655 2170. 00100051601? 4011, 



বাংলা গছ্চের প্রথম যুগ ৬৭ 

কেরীর জর্ণালে ধ বৎসরের ১৪ই জুন তারিথে লিখিত আছে-_ 

79150518007 8150 5085 07--(916515 15 ঠ0151)60 2100 15%:0003 (0 

. 016 ১0]] 0. 07500111025 2150 101 0179 0010056 01 6%6101511% 

0756] 10 09 12020856, 09001) 018109180015 076 £09091 10) 00101) ) আ11ণ) 

11001051166 20091591035 ০0116065***- 

এই পর্য্যন্ত কেরীর অস্ুবা্দের খবর মাত্র আমর! পাইতেছি, নুন! দেখিতে পাই না। 

মদনাবাটী হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি শ্ব়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত 

বাংলার ইহাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত । কেরী লিখিতেছেন,_- । 
[ঞা। 0২917 13051709870 1101)010 01000 016 10091 ৮710 109,511 90090 

60701 0060) 17 06 ৬০:৫5 01 006 2100516) 2 ০01. ডা. 17, 11110) 1 0611 

181000906 1 0005 65:01695 :-- 

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্ত স্পর্শ করিও না এবং 

আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং 

কন্তাগণ এই মত বলেন সর্বশকত ভগবান।+% 

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলগ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা 
তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংল। দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যার, ইহা 
তিনি অবগত হইয়াছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্ত ইংলগু হইতে দশগুণ 

বেশী খরচ করিয়। ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেদিস পর্যন্ত ছাপান যাইবে, 
তিনি এরূপ আশী করেন। 

এ বৎসরের ২র| অক্টোবর তারিখেও তাহাকে দুঃখ করিতে দেখি 
029 01117 61686 01080010193 211505 6010 0138 ০01)1000 [99013160917 

5০ 6%:091061) 150701806 0 01610 ০৮701810089, 2100 006 ৮৭11005 

01916069 ৮1010) 0195911 1) 010616100 08105 01 019 0901705,11700812 1 ০৪0 

01690) 2] 100৫ এ10 001619016 0590010, 50 0796 ৪11 94170 9781৫ 076 

19008659 %/61]) 01 080 1680 01 ৮/1106, ০21 0910500 00009152100 106 7 

960 01৩ 19900679606 ০৪) 0706196500101110019, 13001079080011 

079 121700806 10561115 110, 06200101, 2100. 65191559196 7৩? 0106 [90০01 

0901016,-....-0085 50810 ৪ 501৫ 17 056 ৭1900 19116190, 

মিটিটিরিনা উরি 

টি চি 

* ০707৮) 00080 870. 58721866520 0701621, (108 0০8০1 706: 2010 ] 

2০০] ]| 90০ : ৪10 900 50911 98. 07) 50105 2100 0988170615 : 0005 3875 076 

4১110015100 0০৫. 



৬৮ ' বাংলা গঞ্ঠের প্রথম যুগ 

বাঁংলা-গগ্ঠের অন্তম প্রবর্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পরবর্তী কলে এই কল্পিত 
বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধো প্রচলিত অর্থাৎ 

চলতি ভাষ! শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীর ভাষার মুল, 
স্বৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। 

[10] 1015 9600100 10017810201 7627 08159 0959 ৪ 0৮10 06101510105 

80111150900 0015 1710700808) 17101) 2 83890 6১:601190 89 

2110105 015106,. 10 85 11001915 17811100911 01 0011019, 006 081001156০0 

161 16৭1 91150001809 7 0১9 000506 /1)61617 1061 50101000185 200 01999109 

ড/616 211 01051011090) 05 90960 1010] 010100190 161 5919 59001) 0৪ 

17000612170 01661) 001)91 1080 ৬6178001219, 10 ০01000161 0015 ৬৪3 

019) 0081) 8. 00817) 09171801565 ১ 10 0916 015 50101701010 ৪5 00 

11) 21001010010 00108110+** ০7০, (5. 1১, 08:6% ). 

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদদনাবাটা হইতে মিঃ গীন্ার্সকে 

সংস্কৃত, বাংল] এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য নিখিয়াছিলেন-- 
51)0010 7010 0019009 0)06 10070160268 ০ 016 1717000 12105086১11 

111 170 00010 10856 15 0383 1)0 ০০10 900 19910 00 168, ৪74 

11006150100, 2170 1):017001706 ৪1] 21] 076 10090৮5 026 816 11667 11 

[1790 12105717626) 58 10700 0179 11) 2 110170160 06 076 70900169 ৮0010 

11106151210 900১ 11017 ০0919 ৮০] 11006751210 (11910, 50 01091611015 019 

191150909 ০81160 13011025169 ( 41011) ্ 90019) 105 (11917151791 181015 01 

171100005 ) 010 0116 ০011701] 191100856 01 006 ০0011017, 110) 15 ৪ 

10150001606 13611081295 13110009096281168, 1১6751217) 1010000999১ £100610121) 

8110 151151191) ৮0158 01619121601] 00001) 0995001 1)80091: 

11001005166 081) 0:81151806 006 131016 59 95 00 198 01109156000 10 0) 

০0101001 [0601[016, 2170 0116 1655 90 85 (00616 15 21) 21161901017 10 02611 

19160 6৮917 (60 0৫ 6615 0011697 ৪00 1176 ০0010 1 910 [)817518090 

()7 106 ০10 16 831781060 01 ৮/11002181000856 50 00101019061 

0105191701720621, 

নিজের 'অন্গুবাদের ভাষা সন্ধে তাঁহার মনে যথে্ সন্দেহ জাগিতেছিল বললিয় 

তিনি & চিঠিতে লিখিয়াছিলেন-: 
[1756 02051500 005 509091 05 70101), 2170. 0 01506 ০ 016 

021950905 10)5617 01000001015 [ আছে [20 809100+5 ] 17910 3 270 006 



বাংলা গঞ্ভের প্রথম যুগ £ ৬৯ 

00011001 [0901018 10091509110 1 11001) 10910910120 1015 510010৬০৪1৫ 16 

5০09090 10/ ৪11] 90056 606 12101 06 ৪, 9ি11061-7-7 

সংস্কৃত ও চল্তি বাংলা, এই দোৌটানার মধ্যে পড়ির়। কেরী কিছু কান অতান্ত 
বিচলিত হইয়। পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ 
পর্যন্ত নিজেই সংস্কতের আদর্শ ধরিয়। ব্যাকরণ-অভিধাঁন রচনায় মনোনিবেশ করিশেন। 

ফরষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয নাই এবং যে কারণেই হউক, হাল্হেডের 
ব্যাকরণ ও আপজনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়! উঠিতে পারেন নাই। তিনি 
বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫ )-- এ 

[17456 10997 0100 00 00170056 2 ০012091701005 51210089101 005 

191060829) 17101) [ 56100 900, (06901161 %/10 ৪ ঠিগ [08885 01 06 

12190177176) 107 2 02109150010) 9110] 1 10906 ০0 001 1097 0৬17 

65510198 1] 079 13610092196, . . , [188৮6 21509 1995701) (0 71109 ৪, 01061017917 

১৭৯৬ গ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন-_- 
11797551680 8 ০07510918116 021 0105 501 21791)1121209)” 811 6015 

0০061) ৮1001) 10) 10090 1992101001121150956) 2170 00001) 02 2. 021 10 

17101061, £8100 ৬6:০6 1, 1105 [10100615 111907 011 00103109190 ৪5 &, 

51680 ৮011 91 101002105601095, 1 91100100101 16 01076 01 079 00651 

[19000010109 11) 06 ৬০11৭, 

বাংল! ভাষা শিক্ষা ও গন্ধ রচনার কাঁজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রপর হইতেছিল, 
হঠাৎ, মুন্তী রামরাম বসুর ছুশ্চরিব্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ সালের 

জুন মাসে কেরী নিতান্ত ছুঃখিতচি্ে রামরাম বস্তুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, 
বন্থর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাঁজ একসঙ্গে বন্ধ 
হইয়া গেল। কেরীর মানপিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল ষে, তিনি 
প্রায় হাল ছাড়িয়। দিবেন ভাবিয়াছিলেন। এ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে 

তিনি লিখিয়াছেন__ 
৬10) 19950906 09 01100005075 31016, ৩ 619 00611)91)9 6০0 3800001109. 

[16209 1786 17101670 5160. ] 01101: 16 1196 ৮11 007৩ 9090161 60 

90100 21625 0106 10101010160 [9001105 [61 ৪101) 00)) ৮11)101) 91521195 20119 

(০ 035 0019563 ০0100106059 13116, ৪00 60008017001 0008 

1 08100 16 5610 10001050009 9800 07016 .00155101091165 1210761) 25 

৪0087 4018 3000. 



৭০ * বাংলা গগ্ছের প্রথম যুগ 

তঁ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্টেন নামক এক জন যুবক 
গ্রচারক কেরীর মহকারীরূপে মঙনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে 

কেরী আবার নূতন উগ্ঘমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্টেন অতি অল্প কালের মধ্যে 

বাংল ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহাষ্য 

করিতে লাগিলেন ১৭৯৬ গ্রীষ্টাব্ব শেষ হইবার পূর্বেই নিউ টেষ্টামে্টে সম্পূর্ণ 
অনুদিত হইয় গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষ।। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন, হিসাব করিয়। দেখা গেল, এদেশে ১০০০০ কপি ছাঁপিতে ৪৩৭৫*২ 

টাক *খরচ হইবে । ম্ুতরাং ইংলগ্ড হইতে একটি মুদ্রার ও হরফ পাঠাইতে 
অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, একজন দক্ষ 

মুদ্রাকরকেও এ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন। 

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা 
রওনা হইলেন--”101778109 0)9 106065581 61100017195 1900৮ 006 9%091006 ০0 

[01171010010 1976- তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতে ও 

পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাঁর করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেষ্টামেণ্ট 

ছাপার অক্ষরে মোট ৬০* পৃষ্ঠ! হইবে, তাহার! সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া 

সেই হরফে ১০০০* কপি ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাঁকা লইধেন। অত 

টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী ছুঃখিতচিত্তে মদনাবাটী ফিরিয়া 

আসিলেন। ১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্বের ৬ জুলাই তাঁরিখে ডক্টর রাইল্যাগ্ডকে লিখিত পত্রে 

দেখিতেছি-- 
] 21 00110115 2 0150010819) 10205000 1361059195 8100. 050511917) 1) 

/1)10]) 11062) 60 11001006211 0176 ড/0105 11] ০01001001] 0156. 1015 00091061* 

2017 80৬817060 $ 200 51)09010 17) 1116 106 908160, ] ৮০10 ৪150 (7 

0০015 006 917905016 আ10 055 [7601৬ 19015) 1916 07619 13 210 

19001117110 102056610 0001: 

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, 
“লুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না । মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাব্র।ও 

নিরুপদ্রবে চলিতেছিল নী। অনাবুষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপধুযপরি তিন বৎসর 

নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল ন1, 

মিশনের সন্থিত তাহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইব্না আপিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি 

মদনাধাটাতে আলিতেন ও চর্তিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ গ্রীষ্টান্জেই টমাঁপ মহীপাগদীধির 
কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মান অবস্থান 

করার পর তিনি রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সীাওতালদের 



বাংল৷ গদ্ভের প্রথম যুগ ৭১ 

মধ্যে প্রচারকার্ধ্য করিতে যাঁন।* সদয়হদয় উডূনি বিপন্ন কেরীকে সাহাধ্যের জন্ত 

আরও ছুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনম্থ করিলেন। ১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্বের 

ডিসেগ্বর মাসে সংবাদ পাওয়া! গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্থতের 

একটি কারখান! স্থাপিত হইয়াছে-_ 
£& 196061-10010015 1795 15061) 19981) 596 100 2 09100009001 079 

০০010077 1210508595, 2701 07100 16 111 196 01981061 ৪100 09091 0০ 

1010191) 001561565 10 0095 01010002005 31016 10 005 ০০1700, 

01791 00 11956 01790 0850 1 12010199৮৮৮ ৬৬. 0216/, 817. [9 1798: 

এই কারখানার কর্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্-শিষ্য 

পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. পি. মাশম্যান মে কথ| উল্লেখ করিয়াছেন। 

তিনি লিখিয়াছেন- 
£&11 0806 06086 ৪0000101015 15501601015 101016061795 10661) 1091 

3500819 016 1506 090 016 [001101095 916 ০01) (8৩ /0110020 110] 

০1101181165 ৬1110175150 05106 013. 1117 0816) 1171060186619 1018060 

10110561111 ০010100101080100 ৬108 009 00019০69106 0715 50106106১80 

16110000151160 811 1097. ০1০91281710 131098166 (7065 1100 2:10018100.-- 

2217 4%% 7725 07 ০272), 71475/7121) 2%4 77727, ৬০1. 7,১8০. 

এখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্ষে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই 
ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখান। স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন। 

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলগ্ড হইতে সগ্ত-মাগত একি কাষ্ঠনির্মিত মুসা 
কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাঁউওড (জে. সি. 

মাশম্যানের মতে ৪০ পাউও) মূল্য ধার্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের 

জন্ত ধর্মপ্রাণ উড়নি উহা! ক্রয় করিয়। আনাইয়। কেরীকে দান করিলেন। সেপেম্বর 
মাসে (১৭৯৮) মুদ্্াযন্ত্রট মদনাবাটীঘাটে আদিয়। পৌছিল। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাবের 
প্রারস্তে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্ত কলিকাতা যাত্রা ঝরিলেন। মদনীবাটাতে , 

টি শিপ ও পিপাসা পপি পাত পরী পলাশ পপি শশা ৮০ -িশাশাশাটাটািশীশী শি / নী 

*:77, 30115001001. 99601109600, 1090, 2, 1999--৬/6 12৬৫ 

190 56৮6171 1960615 £010] 010616111)010725 51700 ৮০ 1726 10872 17616, 8174 

৪৯0১০০৮1)6 111 96 ৫011 172 06৬ 6105. 11615 ৪6 30010013 17 016 0150710 

০৫ 86671017০97 : [ 96116%6 1)6  500011109105 &, 31৫91 [8709001)-টমানের 

ভৃত্য ফকির সম্ভবতঃ সরুলেরই লোক | 

+ 097 60 21170) 40111 11 1799--1 ৬1069 0 006 5001610 0201 1804 192501) 

60110960086 2 ০০0 ০6 06 7016 010 274 16৬ 16902106170 00181 136 ০০200019060, 
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আমিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জজ উডনির নিকট হইতে মদনাবাটা 

কুঠির কাঁজ বন্ধ করিবার আদেশ আঁসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবন্তী থিদিরপুর * (2 
5497 0 £% 7:2//-227 (150 5621, 0, )-এ আছে 21860110075 9621 

(১৭৯৭) ৮1160 075 [10010219860 9০০০1 ৮৪9 150. 00 1015 ০2165 

001075560 11017 111. 000) 2 9008]1 906015 081190 117100610016 10 

10101) 116 £9100560 ৮10) 1015 91011) গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত 

অর্থ ব্যয় করিয়া উড়নির নিট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও 

ফাউন্টেন মুদ্রামন্্রটি সমেত সেখানে নৃতন সংসার পাঁতিতে গেলেন। 
১৭৯৯ গ্রীষ্টান্বের ১৩ই অক্টোবর মাশম্যান, ওয়ার্ড, ব্রাহ্গডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নৃতন 

মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়। ডেনিশ রাঙ্গা শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন 

ফাঁউন্টেন তাহাদিগের সম্বর্ধন। করিবার জন্ত পূর্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের 

বর্মপন্থ। নিজের! স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য 

ফাউন্টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযৌগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ 

সালের ১ল! ডিসে্বর তাহারা কেরীর গৃহে পৌছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ 

সম্বন্ধে চিন্ত। করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্যান্ত বহু কণ্টে উপার্জিত 

থিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযনত্রী সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর 

তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাহার সঙ্গে রহিলেন। 

[30 91090100107 101701085 01001) আ1 006 90159252101 0656 

0999 1...৬$10 105 016 2170 05010061179 01060 10100612100 1101015:) 

11691100106 5125. ০৬ 115117010 9 0080, 00%/ 1 2:102101900 1)063 

100%/ 1) 19018, 00৬ 11 13691010010 5100৬ 016201791, 110%/ 51281 1601061 

810 015011161, 2100 1109/ 8811 100150-৮6000191 : 45 10111065001 : ৪ 

5/211) 19210 9 25910 00061009106 2100 ৬1111 (5. 6. 05169), 
ও ও তা প্পপ্শ পি পাকশী দক ০ জপ শিপ পিসী আপা শপ শী? পপ লা সপ ক পপ এ ০ ৭২৩ ৪ পপ পি আমা ৮ পে ০০ 

19 (10 (100 07010090900 11010010109 10 1010667 10110) 1001 [)1100175 2১০০০ 

৭০00163 ০1 ০ ০৮) ]165910000 0010 21716, * 5১৬৬৪ 199 2 701653) 210 1179%৩ 

5100০060060 0) 00080175 2, 5 01 1001169 50010117 0 £6 (5085 095, 117256 

10101)0 011 2. 1) ১9170 021) 0950 (1061), 00670817501] 5400 09565 107 (06 (0010091)5 

01655 7 870 11180 60536 ৪ 01167 28 ০710965 €05901170500 070 08,901, 

006 ৬000 19170% 06£1) 8101 ]170006 272 06 ০0170016660 11) 193 01917, 9130 [72012003, 

১৮ 7101) 0016 06 ০009 ৬111 ১৪ 11) 101৮/8101)655 60 161 00175 5 5০০০০ 

[67010 0910001211 000109917) ৮1101 110 £ [ ফারমাণ্ডেজ ] 

* কাহারও কাহারও মতে--কেদারপুর ৷ 
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শ্রীরামপুর মিশন- কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড 

( ১০ জানুয়ারী ১৮০০ হইতে ৮ এপ্রিল ১৮০১) 

১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্বের ১৩ই অক্টীবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দূল 

শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন 

যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সম্গিকটে “মায়ার্স ট্যাভার্” নামে একটি ডেনিশ 
সরাইথান। ছিল; পাদরিরা সেই সরাইথানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তীহার 

দিনপঞ্রিকায় লিখিয়াছেন__ |] 
প্রকৃতি এখানে সহজ সাঁজে সজ্জিত ; তাহার সম্পদের মধ্যে কুটার ও কুঞ্জোগ্যানগুলি। 

নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন) এখানে সব 

কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে ; হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই 

আমার বাসন! জন্মিয়াছে ; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটার এবং কুপ্র-কাননমধ্যে আমি থাকিতে 

চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিস্তায় আমি 
আনন্দ অনুভব করিতেছি । এই নদীতীরস্থ সাথান্ত কুটারগুলির যে সৌনর্যা, ইংলণ্ডের 

পরম রমণীয় উদ্ানের সৌন্দধ্য তাহার অর্ধেক নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় 

নাতিদীর্ঘ, নাঁতিহন্ব, তাত্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, 

স্থানে স্থানে অরণ্যসম্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাথ। 

কুড়েগুলি ; গৃহপালিত পশুর প্রাচ্ধ্য__দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। 
মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকর! কাপড় ইহাদের পরিধেয় ; ফগমুল, মধ্গ্ত 
ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহাধ্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস'**এই দেশ এবং ইহার 
অধিবাসীদের দেখিয়া আমর! সত্যই আনন্দ পাঁইতেছি ; নয়নমনোহর মুত্তির সংখ্য। 
ইংরেজদের অপেক্ষ1 ইহাদের মধ্যে অধিক". | 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে গ্ররামপুর মিশনের পত্তন হইল। 

দলের গ্রথম টমাঁস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে ফাউন্টেন, গ্রাণ্ট ও 
্রাহ্মঙন অল্লকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ 

দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মাশম্যান ও ওার্ড দীর্ঘকাল জীবনের শেষ পর্ধান্ত মিশনের 

কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। 

জোশুয়। মা্শম্যান ১৭৬৮ গ্রীষ্টাব্ের ২*এ এপ্রিল উইল্টশায়ারের ওরেসটবেরি লে'তে 

জন্মগ্রহণ করেন পিতা জন্ মার্শম্যান তন্তবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল' নাবিকবৃত্তি 

অবলম্বন করেন, পরে ততের কাজ ও ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। জৌস্তিযা মাশন্টান 

বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাঁসিতেন। 
তাহার পুন্তকগ্রীতি দেখিয়! কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাহাকে মাত্র ১৫ 

১৩ 



৭৪ _ বাংল! গণ্ের প্রথম যুগ 

বৎসর বয়সে লগ্নে তাহার পুস্তকের দোঁকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন; 

নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি 

দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবমর মিগ্পে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি 

ওয়েষ্টবেরি লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাীঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, 

বই-পড়ার বদঅভ্যাস বশতঃ তিনি তথন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোলঃ 

ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহ কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিন-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। 

পরবর্তী দশ বৎসর তীহার ধর্জীবনের শিক্ষানবিশীর কাঁল। ১৭৯১ সালে হানা শেফার্ডের 

সে" তাহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মগুলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হানা বিখ্যাত 

বাঁপটিষ্ট পরিবারের সন্তান। ১৭৯৪ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি ব্রিষ্টলে একটি স্কুলের শিক্ষকতা 

গ্রহণ করেন এবং ব্যাঁপটিষ্ট একাডেমির প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাহার 

পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে 

থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাে ব্যাপটিষই্ট মিশনরী সোসাইটির “পিরিয়ডিক্যাল আযাকাণ্টগ”গুলি 

পাঠ করিয়। এবং তাঁহার ভৃতপূর্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ 

যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সন্ত্রীক 

শিক্ষা-বিভাগের তত্বাবধান করিতে থাকেন? চীনা ভাষায় বাইবেল অগ্থুবাদ এবং উক্ত 

ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচন। তাহার প্রধান কীন্তি। সংগ্কত রামায়ণের ইংরেজী 
অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। “ফেণ্ড অব ইগ্ডিয়ার ইনি অন্যতম 

সম্পাদক ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের সহিত উক্ত পত্রিকায় গরষ্টধর্ধ বিষয়ক তর্কুদধে 

প্রবৃত্ত হইগ়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টান্জে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ 

ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর 
শ্ীরামপুরে তাহার মৃত্যু হয়। 

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্ের ২০এ অক্টোবর ডাবিতে জন্মগ্রহণ করেন। 

শৈশবাবস্থাতেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়, মাত! পুত্ধের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। 
বিগ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডাবির মিঃ ডরির ছাপাথানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ 

ৃ্ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি “ডাৰি মার্কারি' নামক পত্রিক। সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে 

তিনি ফরাসী বিপ্লুবের সাম্য ও ম্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 

ওয়ার্ড শেষ পধ্যন্ত “হাল্ আ্যাডভার্টাইজার-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে 
অবস্থানকালেই ( ১৭৯৬, আগষ্ট ) ব্যাপটি& মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 

সময়ে জর্ণালিজম ও পলিটিক্সে তাহার বিতৃষ জম্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত 
প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ধ-যাত্রার গ্রাকালে এক দিন 

ওয়ার্ডের সহিত তাহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল-সুদ্রণের কাজে 
এই ঘুবকের সাহাষ্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বীম দিয়া যান। হ্বদেশে থাকিয়াই 
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(১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংল! দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, 
কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের 
কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাহার তত্বাবধানে পরিচালিত 

হয়। শ্রীরামপুরের কাগ-প্রপ্ততের কারথানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালন করেন। 
41672 07 1%6 7772%725) 26/%2:9%)11 272 17127275107 £%2 

177%2005 71%%27% 272%59%5 1797 2%2% £72%274/7797%5 

(11 0001 501010069, 96181019016, [817 ) তাহার অক্ষয় কীত্বি।* ওয়ার্ড 

বাংলা খুব ভাল ন। শিখিলেও গ্রীষ্টধন্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি গ্রচার-পুস্তিক বাংলার 

লিখিয়াছিলেন। ১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাহার মৃত্যু হয়। 

১১ই জানুয়ারী (১৮০৭) হইতে একটি ভাড়া] বাঁড়ীতে মিশনের কাজ সুরু হইল। 

ওয়ার্ড, ব্রান্মডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক ছাপাথান। লইয়। পড়িলেন। শুদক্ষ মুদ্রাকর 

ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্লকালমধ্যে খিরিদপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রীধন্্টী মিশন- 

বাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়! ওয়ার্ড, 

ফেলিক্া, বাম্মডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেট্টামেণ্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার 
কম্পৌজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্ত অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে 

লাগিলেন। * ১৮ই মার্চ তারিথে প্রথম শীট (9898) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। 
মাচ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার 

কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; ম্তরাঁং টাইপের অস্থুবিধ! যেটুকু ছিল, তাহাও দুর 

হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে-_ 
7115 089 01007910915 0০01: 80 10010555101 26 059 01655 01 009 

11900095117 19606 ৬, 

সেদিন মিশন-গোঠীর উৎসাহের আর সীম! ছিল না। বাংল! দেশের আকাশ- 

আচ্ছন্্-কর। কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়। আদিতেছে, ইহ! মানস নেত্রে গ্রত্ক্ষ 

করিয়৷ সেদিন তাহারা উৎসব করিয়াছিলেন। 

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব 

নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। মুৃতরাং এই ইতিহাসের ধারাই 

আমরা অনুসরণ করিয়। চলিব। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ-_ 

শিট শাতোপাাপীশিশ্পশী শী তি পাশা 2টি 

*. ৬/০1৫,50681160 17) 2 107016006০1 11117081109; ০01 ৮1110) 112 17703 
4 

১৪ ৪০০০০7৪0 60 11986 1১66) 2, (11001) [09961 017) হে ০0700779281 50008 ০01 

ঢ)৪ 981500, 176 1120 17567511 9০00160. 170 1700151067816 97916 01 (76 

00210 1910105 01 0061710005 ).-0-006 85566 0০072], 

০৮ পাশিশিশিটিন তি পিিশশিশিশিশীপীশিঁটিনি ৩555 পীশিশী্ীশীটি তি পি পিপিপি পপ পপ পা ৯৮০৭ ক ”. শি পিলাতাশিশিটিশিশিশশীিটী টিটি পাটি 
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১৮০০ গ্রীষ্টা্বের আঁগ্ট মাসের গোড়ার * “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত 

গ্রকাশিত হয়। আনরামপুর মিশন-ছাঁপাখাঁনা। হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্বপ্রথম গগ্য-পুস্তক | 

এই পুস্তকটি নান! দিক্ দিয় উল্লেথবোগ্য। ইহার পাওুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের 
সাঁগয্যে কেরী কর্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাস্ত্রের জন্ত প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম 

বন্ুর অনুবাঁদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাঁওুলিপি রচিত হয়। রামরাঁম বনু, টমাস ও 

কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়৷ এই পুস্তকটি বাঁংল।-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল 

স্মরণীয় হইয়| থাকিবে । ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী ) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি 
মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। 

আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত পুল্তকের ১৯ পৃষ্ঠার গ্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার 

নমুন। এইরূপ-- 

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান যিশু খরষ্ট তাহার পূর্ব পুরুষাখ্যান - 

আবরহাম হইতে রিসহকের উদ্ভব ও স্রিসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভভ'******** 

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য 

করিয়। মাঁনী যাউক। তোমার রাজ্য আইম্থক তোমার ইচ্ছ! যে মত ন্বর্গেতে সেই মত 

পৃথিবীতে পাঁপিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যে মত 

আমরা আপনারদের দায়ীরদ্িগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়। সকল 

জম]! করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্ত মন্দ হইতে রক্ষা করহ 

কেনন। রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদ সর্ববক্ষণে আমেন। | 

২৫ মে তারিখে রামরাম বন্গু আসিকা মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং 

*&. ওয়ার্ডের জর্ণাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮** 

৮10 2150 5০909 ৪৫410101791 00165 ০01 141076দ৭ [01 11001069018 06 

015001)011)00 700 10101) 2170 91106360। 50786 ০01 09 10056 7617087152016 00100160195 

11. 076 0914 1 55191716170 1795000010£ 01150 1070556 219 00৬ 41500000016 

+ শ্রীীর মগ্ুলী কর্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বন্ধুর "হরকরা' (কবিতা ) 

ইঞ্তিপূর্বেব মুদ্রিত হইয়াছিল। এই মঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্তৃক রচিত । ডর রাইল্যাণ্ডের 

নিকট কেরীর ১*ই আগষ্ট তারিখের একটি চিঠিতে আছে--”5$০ (0৫7. 0150019060 ৪ [6 

০019185 01 217 9001655 001100580 ০1 7২০) 1305100,***” 



যাতিও হু অধ্যায়।- 09 

ছের কিং আবশ)ক আছে ভাহ। (তায়ারদের ঘাঁচলের 
৯পর্্ে তোমারদের দিডা জালেন। অতএব তোমরা! 

,. এরই মত পুর্ধনা করহ ছে আসারছের স্বগ্থি পিতঃ 
& তোমার লাম পৃ করিয়া মানা ঘাতক | তোযার 

রাজা আইনুক তোমার ইন্জা ঘে মত দ্বর্গেতে সেই 
$ মত স্থিহীতে পালিত হওক । , আমাদের ছি 

5২ সিক আহার এই ছ্িবলে দেও ও হেযভ আমর! 
আপিশারদের দাঘুেদিগকে ক্যা করিতেছি দেহ 

৫৩ মৃডড আঁারদের 731 সকল ক্ষ করছ? শহণ। 

আচরদিগকক শরীক্ধার লওয়াইও লা ক্ন্যি এন্দ 

হক্টতে রক্ষ। করছ কেললা রাজস্ব ও পরাক্রয ও 
$8 গৌরৰ তোয়ার আদা সঙ্কচিলে থাযেল। আত 

বদিতোঘ্রী খনঘ্যেরদেস তপনীপ কয়া করছ তবে 

তোঁযারদের স্বর দিত তভোযারদিগাকেও কযা 

১৫ করিদেন। কিন্ডি ঘি তোরা অনুষ্যেরদের অপরারি 
লা হচযাত্তবে ভোয্ারদের পিড়া তোমারদেছে আগ 

$৩ রাবও যা করিবেল লা অপর যান তোমরা 

ওপবাঁস ক্র ভাথল ফপটীবগেরি মৃত বিষ বদল হইও 
না ক্কেনলা ভাতীরা শন্দোহদিগকে ওপবাসী দেথাই 

সবার কারস আপিশারদেত যুধ বিকৃতি করে সভা 
আসি ভৌয়াহাদগিকে কৃছি তাহারা আপনারদের 

$৭ পুতি পাছে । কিন্ড ঘঃখল ভুমি ওপহাল ক্রহ 

ভাখলে, আন মস্তকে তৈলমর্দন কর ও মুখদুকোলম 
$৮ ক্রহা ভাঁহীত়ে যেন ভূমি সনুছ্গোরদের পুতিওপবাস। 

১৮০০ খ্রষ্ঠাৰে গ্রকাশিত “মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত” পুস্তকের ১৯শ গঠ্ঠার প্রতি 
( পঞ্ঠা ৭৬) 
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ংলা গদ্ভের প্রথম যুগ" ৭৭ 

্ী্টমহিমাসন্থলিত “হরকর1,, 'জ্ঞানোদয”* প্রভৃতি কবিতা-পুম্তক রচনা করিছ। পুনরায় 
তাহাদের দলে সু প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

১৮০৭ স্রীষ্টান্ে আগস্ট মাঁসে কেরী বামিংহামের স্তামুয়েল পীয়ার্স-লিখিত 4 7,2/%% 
6 £%৫ /454%/5 নামক পুক্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন। ? 

উদ্দাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর 
মাঁসের পেষে "থরীষ্টের খোঁয়াড়ে গ্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভৃমের একটি মেষ*কে 
সঙ্গে লইয়। শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়। 

আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জগত ও শিশুসস্তানকে আনিবার জগ্ক বীরভূমে যানে চাঁয়। 
ইতিমধ্যে ২৫শে নভেম্বর কৃষ্ণ পাঁল নামক এক জন ধর্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে 

পদস্থললনের ফলে হাত ভাঙিয়! যাঁয়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় তলে আরোগ্য লাভ 
করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার শরণাপন্ন হইতে ম্বী্কৃত হয়। কিন্তু টমাদ 
২৭ নভেম্বর তাঁরিথেই ফকিরকে লইয়! বীরভূম চপিয়। যান এবং ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে 

ফকিরকে হারাইয়! শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তীহার মনের অবস্থা 

কিঞিত বিক্ৃতিপ্রাপ্ত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সন্মথস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাপ 

কেরীর নিকট দীক্ষ| লাভ করে। আনন্দ! অর্দোন্মা্দ টমাস সপপূর্ণ উদ্মাদ হইয়া যান। 
টিটি কোরান রিতা াশিীশীশিটিশীতত শপ শিট দিত পাটি শি শাক শশীািিশশাশ 7টি শপীপাশিশাীশিশিশী শশী 
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৭৮ * বাংল! গঞ্ঠের প্রথম যুগ 

ভীহাকে মিশনের একটি ঘরে বাধিয়। রাখিতে হয়| ক এই অবস্থায় ১৮১১ সালের ১৩ই 

অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন্ ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাহার মৃত্যু হয়। 

১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংল! নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। ১২ই 
ফেব্রুয়ারি একখণ্ড বাঁধাই বই উপাসনার সময় টেবিলের উপর সর্বপ্রথম রক্ষিত হয়। “মঙ্গল 
সমাচার মতীয়ের রচিত” পুস্তকের ভাষা অল্লকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া 

কেরী এইরূপ দাড় করান-_- 

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যব ্রীষ্ের পূর্ব পুরুষের পুস্তক-_ 
আবরহাম জন্ম দিল গ্িছক্ষককে এবং রিছক্ষক জন্ম দিল ফনকুবকে'"' 

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিত। তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম 

তোমার রাত ঞ্সাগমন করুক তোমার ইচ্ছা! হউক যেমন হ্বর্ণে তেমন পৃথিবীর উপরে অন 
আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্ধ্যা কর আমারদিগকে আমারদের 

দ্নেন৷ যে মত আমরা! মর্ধ্যাদ। করি আমারদের দায় গৃহস্থের দ্িগকে এবং আনয়ন করিও না 

আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য 

ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। 
বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পধ্যস্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাপিজি কজ্জানে 
এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ। 

১৮০১ সালের ১ম সংগ্করণ নিউ টেষ্টামেন্ট ডিমাই আটপেজী আকার) কোনও পৃষ্ঠা- 

সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে "১৮০৩" সাল ছাপা। থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ 

টানে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২ সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 1176 চ6068500) অংশ, 

১৮০৩ 00), 50205 01 90101900, 1807 19581917-0191901)1, ১৮০৯ )091/08-- 

[90067 1 ১৮০৭ 9. 1,0106875 (09061) 48005 800 1[২0178179| ১৮১১ সালে 

সা 

ঈ. 02169 00 3ি00০117--700017 ৮:০6 10170095155 170%/ 10961) 15219 001 

2 56৮ 1 01800007009 176 63061191700 17 016 0:95080৮ 06 56617% 016 

40200151) 01 2. 1110000, 10956100602 01562995600 %/1101), 1 00110010613 001750160010179119 

(160150056..৬$০ 119 1১661) 0011£60 ৮০ ০0100161710) 5ড$191706 /০0176302.), 

0০-099 1 17956 6) 00 ঠা 0৫069, 0০ ৮9 60০0 ৮৩ 17001000016 0510812, 

11059191621 101 10017801065,” 

09169 ৬ 1২120, 0879. 310, 18০1--7001 1817, 10000055109,5 00661 

367517890, 910 %/ £০% 1 170 0706 1)09091091 107 180120105, 2 শী 12 

15 06061, 2170 005 00010717853 5617৮ 1710) 000 88911) 00৮ ] 00110617513 

121 11010 611, 



বাংলা গণের প্রথম যুগ ৭৯ 
নিউ টেষ্টামেপ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনমুর্রণ। ১৮১৩ 10৩ 
72606866001) দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেষ্টামেপ্ট ৪র্থ সংস্করণ । ১৮৩২ থ্রীষ্টাবের 

পুর্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়। 

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, “হুরকরা+, “জ্জানোদয়', লাশকারদের প্রতি ও 

বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিয়লিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত 
হইয়াছিল-_ 

ওয়ার্ডের [1.6 [1155101791765+ £001959 10 6১6 [7100003, কেরী-কৃত অনুবাঁদ। 

পীতান্বর সিংহের 17৩ 5015 [6009 ( কবিতা )। 

কেরী-কৃত £& 91016 58101021০01 076 (09091. 

মাশম্যান-রুত £১001639 10 079 [7179005, 

মাশস্যান-কৃত [179 10109161706 20111791008, 8 01050 ০0071089160. 

৬/৪০5 17115001081 0866501191।এবর অনুবাদ ( কবিতা )। 

পীতান্বর সিংহের 990৭ 50106 ও 116 10110176061, 

ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা । 
মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, 

ংপৌষ্ঠনে পুরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিগ | ইহার মধ্যে নিউ টেষ্টামেপ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান 
পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাঁ। এইরূপ-_- 

অতএব এই মত প্রার্থন। কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিভ্ররূপে মান্য 

হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন হ্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার 

ইষ্ক্রিয়। কর! যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন 

আমরা আপনারদের খণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের খণ মাফ কর। এবং 
আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিনব আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর 

কেন ন। সম সর্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার । আমিন। 

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্ধান্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহ মনে হয় 

না। মুনুণী ও পণ্ডিতদের প্ররোচন! দিয়া ও উৎসাহিত করিয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, 
তাহার নিজের কীর্তি তাহার তুলনায় সামান্ত। তথাপি তাহার নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথম " 
সংস্করণ প্রকাঁশের ফলেই ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তত্ানীস্তন গবর্ণর- 
জেনারেল মাকুণইস ওয়েলেদলি কর্তৃক পূর্বববৎসরে কলিকাতায় প্রতিঠিত ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বঙ্গভাষার অধাঁপক (১92০1,০1)-পণে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ক্রাউন মারফং 

তাহার নিকট পৌছে। ভ্রাতৃমগ্ুণীর সহিত পরামর্শ করিয়া! কেরী ৪ঠা মে এ প? গ্রহণ 
করেন। বাংল। গন্ভ-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান আমার পরবর্তী অ 
বিষয় । : 



৮৩ বাংল৷ গঞ্চের প্রথম যুগ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

শ্রাামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রচার 
ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য 
সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইত্তিহাসে ওয়েলেলি-প্রতিষিত ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধন! সুরু হয়। কেপবচন্্রের পিতামহ 
দেওয়ান রামকমল সেন তাহার সুবিখ্যাত 44 2770%27 2 272/75% 272 

4%£8%4 (১৮৩৪ ) গ্রন্থের ভূমিকায় ( পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে নিখিয়াছেন__ 

[1 1800 06 0011656 0110: ৬৬1111910 25105010000 200 006 9000 

01076 16008166 1270709556 ৮155 10909 1100819056 ০00 0005 0151112175. 

[61501005 56150 10) (16 1210071959 ৮/6169 11051690109 (0৬6101617% 200. 

91000109560 11) 01) 10510001010 01 009 70010 ৮7110915210] 0015 0106 

101/210 11005 038085166 ০0116001) 1089 06 5810 0০0 1186 10950] 

10] 06210006 7 2.100101061 0 10001:5 9165 901001190 1) 016 56121019016 

11695, %/1)101) 960 016 6%810019 01 01100105011 17 0015 2100 00061 

৩250510 1217559865, 1117৩ ০0116610001 10119106 90. 06 ঝিল), 01০- 

00090 1091) 8১:০611916 ৮015, 40000050 01610 006 17106 7472/%/%/9/ 

71774177//27, 0) 1768 10101601006 6011926, 19 1116 10090 9101790. 

1 00056 90100016056 10916 (1086 118665561 1595 10961 00016 10/8105 

076 16191 01 036 13911098186 12175096) 105 11001)10591776100) 200 17 90 

01) 6512311510106 16 25 2 1506956 10050 09 20109009000 0780 95:0911010 

[91] 1). 0815 200 1015 ০0116[915069, 107 17952 11069151105 2170 51621 

9১:91010115 07)2105 ১0115 17856 19661) ০811160 (17101117019 101955 2170 0106 

0806151 (0106 06009 191160996 01 0015 10:051009 50 216201)7 £8156. 

ফোট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, পরিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে 
*বিশ্বৃত এবং বিশদ আলোচন। ইংরেজী ভাষায় বথেষ্ট আছে; কিন্ত ছুঃখের বিষয়, বাংলা 
ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। অথচ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
বাংলা-বিভাগের কাহিনীই বাংল গ্ভ-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার কথা । এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্পূর্ণ বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভারত-নরকারের দণ্ডরথানায় 47.0106 ]115০611- 
06095” দণ্তরে (৫৫৯-৭৭ সংখ্যক ) “10099010155 01 016 0০০911855০1 ৮০0 

ড111190৮ নামে রক্ষিত আছে। এই প্প্রোসিভিংসের” কয়েকটি ভ্যলুমের সন্ধান 
এখন ন| মিলিলেও বাংলা-সরকারের রেকর্ড অফিসের জেনারাল ডিপার্টমেপ্টের 



বাংল! গষ্ঠের প্রথম যুগ ৮১ 

*প্রোদিভিংস” হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি পূরণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্তী 
কালে এই সকল কাগজপত্রের সহায়তায় ড/. 5. 966০1-[2) 0, 5.১ 1৮0০, 

(0.5. 4. 7২91010176) 11. ১ 11. 1), এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত রচন! করিয়াছেন। সীটন-কারের প্রবন্ধ 02/%/4 22৫ 
2£/-এ (৬০1, ৬, ০, 9 727-]006, 1846)৮]119 0011656 0601 /1111515 

নামে প্রকাশিত হয়) 1,৮-001. [২9171178-এর স্থুবিস্বীত ইতিহাস কয়েক বৎসব্র কাল 

ধরিয়া 24227 : 2452 ৫ 41458% পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্্রবাবুর 

72207 27 7/£2 17274 (1927) পুস্তকের ৯২-১২৬ পৃষ্ঠায় 1) 0011626 ০ 

[০ ড/1111907” প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সছিত ভাইস- 

প্রোভোষ্টরূপে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রেভারেগড ক্লডিয়াস্ বুকানন, ডি. ডি.-সঙ্কলিত 

71/09/2261 2৮৮ 772/12% 2 56%22/ (190900 : 18099) পুস্তকে 

প্রথম চারি বৎসরের এবং কাউন্সিল অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের 

আসিস্টান্ট সেক্রেটারি টমাস রোবাক্-প্রণীত 772 4%4/ 2 2 09//%5 
9477 7711/2% (08100%5 : 1819) পুস্তকে সুত্রপাত হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টা- 

বের জুন পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্বাতীত £%%5 
24 822?129%5 27 22 0212 797 171//4% 1841১ 25727 

%25 6 £%2 7277%25 0 77//5/2) (4১016) 16০. 1836) প্রতৃতি পুস্তকেও 

অনেক মালমশলা আছে। ড্র সুনীলকুমার দে তীহার 71759 2 242: 

12424476  (1919) পুস্তকের ১১৭-২২৭ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে 

প্রকাশিত পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
প্রিয়রঞজন সেনের 7725/27% 17717467442 2724 22৮/2/%76 (1932) পুস্ত- 

কের ৮1186 00116956 ০% ০৮ 11110)” অধ্যাস্ (পৃ. ৫৩-৬২) অত্যন্ত 

সংক্ষিপ্ত । 

১৭৯৮ খ্রীষ্টানব্ষের ১৮ই মে তারিখে লর্ড মশিংটন (মারকুইস অব ওয়েলেসলি ) 

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারাল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। 

তাহার তুল্য সুযোগ্য রাজগ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধিক আনেন নাই। তিনি এদেশে 

+:1715070 ০6016 0011626 ০1 701% 11191) [97105 নিট 00010801019 192 7- 

৮০], ৮11, 00. হ+29 77015001701 002001162০1 নি0৮ ৬৬11112177৮ 192০-5৮০1, এ) 

[০ :6০-০০০ 7 “7175 [71501 ০1 016 00116£9 01 60 ৮৮11]1207 11, 51927-701, 

৯011, 005 27 7 “76 01509 ০৫016091156 ০৫ ৪০1 ৮৮111217111, £92--+/01, 

85011) 00, 75075583107 0০115250601 ৬111121001৬)” 1921-০01, 510 00. 

64775374706 ০01195৩ ০1 701 ৬/1111210 ৬, হ92০-%০], 1) 09, 52538, 

১৯ 
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আপিয়াই অনুভব করিলেন যে, কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া 
বিলাত হইতে যাহারা আসে, তাহারা অধিকাংশই চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসরের 
নাবালক, শ্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাগত করিবার পূর্বেই তাহার! প্রেরিত হয় এবং 
তাচার্দিগকে শিক্ষা দিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোনও বন্দোবস্তই 
এখানে হয় নাঁ। প্রাচীন কর্মচারীদের অসং দৃষ্ান্তে এবং কৃশিক্ষায় এই অপরিণত- 
বয়স্ক যুবকেরা সহজেই বিলাসবাসনে অভ্যন্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়। 
পড়ে। ফলে, শাঁসিতদের মধো উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড 

ওয়েলিসলি ইহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টান্জের ওর! 
জানুয়ারী তারিখেঃ পাবলিক ডিপার্টমেন্টের একটি ইন্তাহার জারি হইল-_ 

, ,, পিতা 810 ৪1 0৩ 19 08102191801) 00 981৮9100 1]1 106 

06817)60 61101016 00 80% 01 016 008085 1)6161801 10610001060, 01699 

19 51791117756 0855560 201 65210112010 (07061080016 01 91010191111 0৪ 

116168061 06061011090), 10 006 1875 2110 16501801005 2100 10 06 

19070019095, ৪ 10710116059 ০01 চা11101) 15 116161)/ 06019160 60 196 20 

10015061799016 01911020102. 

“],0100088$ বলিতে প্রীরস্তে ফাঁসী, হিনদুস্থানী এবং বাংলা* বুঝাইত ইন্তাহার 

জারির সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহ! কার্ধ্যকরী করিয়া তুলিবার জন্ত চেষ্টিত হইলেন। 

বাংল। ভাষায় তখন পর্যন্ত কোনও ইংরেজের পাত্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ করে নাই; 

হিন্ন্থানীতে মিঃ জন্ গিলক্রাইষ্ট যথেষ্ট গ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিপেন। লর্ড ওয়েলেনলি 
তীহাকে লইয়াই কাজ আরম্ত করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জন্ত জন্ গিলক্রাইষ্ট 

তখন কলিকাতায় একটি বিস্তা্নয় (590117919) স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি 
১৭৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে এই মর্মে একটি ইন্তাহার জারি করিলেন যে, জুনিয়র সিভি 

সার্ভেপ্টদিগকে জন্ গিলক্রাইষ্টের বিদ্যালয়ে নিয়মিত হিনুস্থানীর পাঠ লইতে হইবে । এই 
ব্যবস্থার বিশেষ ফলফণ লক্ষ্য করিবার পূর্বেই মাত্র চার দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু 

, হুলতানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-তারতে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। ৪ঠা মে তারিখে টিপুর 
রাজধানী সেরিঙ্গাপট্রম্ দখল করিয়া ওয়েলেসলি বিজয়গর্কের কলিকাতা৷ প্রত্যাব্ভন করেন। 

১. ইস্াহারে *২১এ ডিসেম্বর ১৭৯৮* এই তারিখ দেওয় ছিল। 
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বাংলা গছের প্রথম যুগ ৮৩ 

এই ঘটনার কয়েক মাঁস পরেই (অক্টোবর মাসে) শ্রীরামপুর মিশনরীদের শুভাগমন ঘটে 
এবং তাহারও ছুই মাস পরে কেরীও শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। কোম্পানীর কর্মচারী- 

দ্িগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অসুবিধা ওয়েলেসলি অনুভব করিতেছিলেন, তাহার 

অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদুরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল ! 

কলিকাতায় ফিরিয়া ওয়েলেমলি জন্ গিলক্রাইষ্টের ছাত্রের! কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, 

তাহার পরীক্ষার জন্ম জি. এইচ. বালে, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডু. কার্কপ্যাটি,ক, 

এন, বি. এডমনষ্টোন এবং ভু. সিং ব্ল্যাকেধারকে লইয়া! একটি কমিটি গঠন বরেন। 
কমিটি ২৯এ জুলাই ১৮০* তারিখে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তাহার 

গিশক্রাই্টের প্রচুর প্রশংস। করিয়া! বলেন, ছাত্রেরা আশাতীত রকম উন্নতি করিয়াছে । এই 
রিপোর্ট পাইয়া! লর্ড ওয়েলেনলি তাঁহার কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জন্ত উঠিয়া 
পড়িয়। লাগিলেন। তিনি এই ব্যাপারে এমনই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, 
বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্রদ্ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই এই বিষ্ভালয় 

স্থাপন ও কয়েক জন শিক্ষক নিয়োগ করিয়া! বদিলেন। ১৮০০ ্রীষ্টাব্বের ১৮ই আগষ্ট 

তারিখে তিনি বর্তৃপন্ষের দরবারে তীহার [বখ্যাত “মিনিট” উপস্থাপিত করেন। অনেকে 

এই কারণে তুল কারয়! এ তারিখটিকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিয়| 

উল্লেখ একরিটাছেন, বিস্তু আসলে কলেজের কাজ নুরু হয় এ সালের ২৪এ নভেম্বর 

তারথ হইতে। ভারতীয্ন কাউন্সিলে তিনি ৯ই জুলাই তারিথে সর্বপ্রথম তাহার প্রস্তাব 

পেশ করেন); তাহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সাস্তেরা সকলে ডিরেইরদের নিকট এ 
প্রস্তাব অনুমোদন করিয়৷ পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠার 

সুত্রপাত হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব তখনও ওয়েলেসলির পুরামাত্রায় বঙ্জায 
ছিল, তিনি ৪ঠা মে তারিথটিকে শ্মরণীয় করিবার জন্ত ৪ঠা মে তারিথ হইতেই কলেজের 

কাজ ুরু হইল বলিয়া! ঘোষণা! করেন। এই ঘোষণা। অন্থ্ায়ী ফোট উইলিয়ম কলেজের 

প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪51 মে, ১৮০০ খ্রীষ্টাঝ। 

১৮ই আগষ্ট তারিখের মিনিটের নিয্বোন্ধত অংশ উল্লেখযোগ্য £_ 
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বাংলা গন্ঠের প্রথম যুগ [৮৫ 

এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীরমান হয় যে, পর্ড ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্টানকে মাত্র 

একটি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাঁহেন নাই, একটি বিশ্ববিষ্ভালয়রূপে ইহাকে 

গড়িয়। তোলাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 
১৮০০ খ্রীষ্টাবের ২৪এ নবেস্বর, সৌমবার হইতে ওয়েলেদলি-পরিকল্পিত কলেজের 

কাজ নুরু হইল। তৎপূর্বেই রেভারেগ্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভো্ট, রেভার়েও 
রুডিয়াস্ বুকানন দহকারী প্রোভোই্ট এবং মিঃ জর্জ বার্লে। ( কাউদ্দিলের সিনিয়র মেস্বর) 

এই প্রতিষ্ঠানের আত্তান্তরীণ পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গত; এখানে বল! 

যাইতে পারে যে, বুকানন এবং বার্লোর অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্বেই ফোর্ট উইলিয়ন কলেজ 
গ্রভৃত সফলত| লাভ করিয়াছিল। 

ওঁ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিধে কাউন্নিল হাউস স্বীটের প্রোতো্ট' চেম্বার্স হইতে 

ডেভিড ব্রাউনের স্বাক্ষরে অধ্যাপনা-বিষয়ক প্রথম ইন্তাহার জারি হয়। এই ইন্তাহারে ২৪এ 
নব্ের হইতে আরবী, ফারপী ও হিনদুস্থানী ভাষা বিষয়ক বক্তৃতারস্তের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। গার্ডেন-রীচে কলেজের নিজম্ব গৃহ নিশ্মিত হইবার কথা৷ চলিতেছিল, কিন্ত 

তত দিন কলিকাতার মধ্যভাগে রাইটার্স বিল্ডিংফে এবং তথায় স্থান সহ্ুগান না হইলে 

কাছাকাছি প্রয়োজনমত বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজের কাজ চলিবে, ইহাই স্থির হইল। 
আরম্ত হইতেই ইহা “রেসিডেনশিয়াল” কলেজ হওয়াতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও 
ছাদের বাঁসোপযোগী স্বানেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল্-বহি হইতে 

দেখা যায় যে, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্জের মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদের বাঁসের জন্তু কলেজের কাছাকাছি 

অন্ততঃ ছয়টি বাড়ী ভাড়া লওয়1 হইয়াছিল। এগুলির অধিকাংশই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের 

( ডালহৌসী স্কোয়ার ) আশেপাশেই ম্যাঙ্গে! লেন, রাণী মুদি গলি ( ব্রিটিশ ইয়ান গ্ীট ) 
গ্রতৃতি রাস্তায় অবস্থিত ছিল। বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে প্রেমঠাদ বীড়জ্জে, ডরুং গেন 

প্রভৃতির নাম পাওয়! যায়। স্কোয়ারের ধারে বাঁডূজ্জের ছুইথানি বাড়ী ১৮০৫ ্রীষ্টাবের 
৩১এ মে পর্যাস্ত কলেজের দখলে ছিল। ঁ সালের জুন মাস হইতে জন্ ম্যাঝডোনান্ড 

নামক একজন নৃত্যশিক্ষকের একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয় শত টাকায় ভাড়া লওয়| হয়। 
, গ্রথমে রাইটার্স বিল্ডিংস্কেই কলেজ-গৃহে পরিণত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব 

ডিরেইর্স সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহাদের জানাইলেন যে, তীহাদের নির্দিঃ 

দামে বা বন্দোবন্তে এ সৌধ ব্যবহারের সুবিধ! পাওয়। সম্ভব নছে। গার্ডেন:রীচের তিনচারটি 
উদ্ভান খরিদ করিয়। সেখানেই কলেজ ও ছাত্রের বাসভবন নির্মাণের বাধন! তাহার নিজের : 

ছিল এবং তিনি জমি খরিদ করিয়াও বসিয়াছিলেন, কিন্ধ কোম্পানীর "গৌরার" ডিরেটর- 
গণ অনাবস্তক পড়াশুনার পিছনে এত টাকা ব্যয় করিতে রাজি না হওয়াতে শেষ 

কিছু লোকসান দিয়া সেই জমি বিক্রয় করিয়। দেওয়া হয় এবং রাইটস” বিজ্ডিংসেই 
কলেজের কাজ চলিতে থাকে। 



৮৬ বাংল গণ্চের প্রথম যুগ 

বস্ততঃ কোর্টে অব ডিরেইর্ণ গোড়া হইতেই ওয়েলেসলির এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরি 

চীলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়েলেসলি স্ক্রপাতেই তাহাদের অনুমতি লন নাই বলিয়! 

তাহার! ভিতরে ভিতরে বিরূপ ছিলেন, তাছাড়। তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে 

প্বাণিয়।”-_ব্যবসায়লন্ধ অর্থই ছিল তাহাদের পরমার্থ। ওয়েলেসলির প্যাচে পড়িয়। 

সাময়িক দূর্বলতা-বশতঃ হঠাৎ রাজি হইয়াও তাহাদের মনে সোয়ান্তি ছিল না। কয়েক 

জন “্চ্যাংড়াকে প্নেটিভ” ভাঁষ। শিক্ষা! দিবার জন্য বাৎসরিক এই প্রভৃতি অর্থব্যয় 

তাহার৷ বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাহাদের অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন 

যে, যেধানে পীঁচ দশ টাক] বেতন দিয়া সহজেই দোভাষী পাওয়া যায়, সেখানে এই অর্থ 

ও সময় নষ্ট করার কোনই মানে হয় না। ডিরেক্টরদের প্রাণের এই গোপন জ্বালা একটি 

পত্ররূপে ১৮০হ্থ্রীষ্টান্জের ২৭এঞ্ান্ুয়ারি বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়া ১৮০২ খ্রী্টাবের 

১৫ই জুন তারিখে সহস! কলিকাতায় বোমার মত ফাটিয়। পড়ে। তাঁহারা গবর্ণর- 

জেনারালকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। তরী বৎসরের ৫ই আগষ্ট 

তারিখে ডিরেররদের চেয়ারম্যানের নিকট ওয়েলেদলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্ডিত্বের 
একান্ত আবশ্তকতা জ্ঞাপন করিয়া যে "্এতিহাসিক” পন্ত প্রেরণ করেন, কেবল মাত্র 

তাহার ঘুক্তি ও উচ্ছাসের জোরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বীচি! থাক। সম্ভব হ্ইয়াছিল। 
অনুসন্ধিৎহ পাঠক রোবাকের 24 44%%415 ০7 2/৫ 09// 79 17/2% 

কলেজের সৃত্রপাঁতে ১৮ই আগষ্ট, ১৮৯০ অধ্যাপকদের তালিক। এইরূপ-- 

ভি. এইচ. বা্লে--গবর্ণর-জেনারাঁল কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন 
এইচ, টি. কোলক্রক- হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 

জন্ গিলক্রাইস্ট-_হিন্দম্থানী 

উইলিয়ম কার্কপ্যাটি ক, 
এন. বি. এডমনস্টোন ও | _ ফার্সী ভাষ] ও সাহিত্য 

ফ্রাম্সিস গ্লযাডউইন 
জন্ বেলী-_ আরবী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন 

ক্ডিয়াস্ বুকানন--শ্রীক্, লাটিন ও ইংরেজী ক্লাপসিক্ম্ 
২৪এ নবেগবরের পূর্বে (১৮০০ ) কলেজের আহুসঙ্জিক একটি পাঠাগারও গ্রতিঠিত 

হয়। এই পাঠাগাযে পুথি ও পুম্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। টিপু সুলতানের 
বিখাত পুথিশংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। কৌতুকের বিষয় এই যে, 
অল্প কিছু দিন পরে দেখ যায, টিপু ুলতান-মংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজ পাঠাগারে আছে, বাকী সমস্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়। হইয়াছিল। 

১৮০৬ খ্রীষ্টাবের ২১এ মে বোর্ড অব ডিরেক্র্স একটি পত্রে (690017০1506) 



বাংলা গন্ঠের প্রথম যুগ " ৮৭ 

হার্টফোর্ডের মন্নিকটবর্তী হেলিবেরিতে কোম্পানীর রাইটারদিগকে ভারতবর্ষে গ্রেরণ 
করিবার পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবাঁর অন্ত একটি স্বতঘর কলেজ স্থাপনের 
মঙ্বল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লিখিত হয় যে, যেহেতু হেলিবেরিতে রাইটারদের 

প্রাচ্য ভাষা ও আইন জ্ঞান নানা কারণে সম্পূর্ণ হইবার বাধ! ঘটিতে পারে, এই হেতু 
কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি মাত্র তাহাদের উল্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই 

বজায় রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খরচে পরিচালিত 

হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০৭ গ্রীষ্টা্জ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রীধান্ত 

অনেকখানি কমিয়ী যাঁয়। পরে ১৮৩৭ গ্রষ্টা্ের ১ল! জুন হইতে লর্ড বেটিস্কের.আমলে 

ইহার আরও ছুর্গাতি ঘটে এবং শেষ পর্ধ্স্ত ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবের আনুয়ারি মাসে এই একদা- 

প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব একজামিনাসে'র অঙ্গীভূত হইয়। সম্পূর্ণ দিসুপ্ত হয়। এই 
কলেজের ইতিহাসের অন্ততাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মমচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত 

ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই কাহিনীর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। 

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

বাংল তাষার উন্নতি বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্ত, বস্তুতঃ 
আমাদের কাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই । কোম্পানীর রাইটার- 

দিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুম্থানী ভাষা শিক্ষ। দিবার কাজ কিয়ৎপরিমানে অগ্রসর 

হইয়া গিয়াছে, তখন পর্যন্তও বাংল। দেশে প্রতিষিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষ। 

দিবার কোনও বন্দোবস্ত কর সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, 

এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্ের প্রারস্তে 

শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেপ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে 

সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকষ্ট হয়। তাহারই নির্দেশ-মত 
কলেজের প্রে!ভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ 

করিয! পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী এ পদ গ্রহণে শ্বীকৃত হন। ১৮১ সালের 

১লা মে হইতে তিনি নিষুক্ত হন এবং ৪ঠ1 মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। * ৪ 

বাংলা-বিভাগে কেরীর সহকশ্মিরপে ধাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের 

তালিক! এইরূপ-_ রী 

শিক্ষক (7:6801161) '* উইলিয়ম কেরী '** মাসিক ৫০০২ 

প্রধানঞ্পপ্ডিত *** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' **' মাসিক ২৯০২ 5 
দ্বিতীর পণ্ডিত *** বামনা বাচম্পতি *** মাসিক ১০০২ 

* জন পার্ক মাশম্যানের মতে ১২ই মে। 



৮৮ " বাংল! গণ্ঠের প্রথম যুগ 

সহকারী পত্তিতগণ-_শ্রীপতি রা, আননচন্্র শর্মা, রাঁজীবলোচন [ মুখোপাধ্যায় 7, 

কানীলাথ [ তর্কালঙ্কার ? 7) পদ্মুলোচন চুড়ামণি, রামরাম বন্থ। প্রত্যেকে মাসিক ৪*২। 

ইচাদের সকলকেই ১৮০১ গ্রীষ্টাব্বের ৪ঠ1 মে তারিখ হইতে বাহাল করা হয়। 
১৮০৫ খ্রীষ্টান্্ের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাটক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে 

দেখিতে পাই, ১৮০৪ ্রীষ্টান্সের কোনও সময়ে মরাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও তাহার 
উপর অপিত হয় এবং তীহার বেতন দুই শত টাঁকা বৃদ্ধি করিয়। মীপিক সাত শত 

কৰিবাঁর কথা হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৮০৫ সালের ৬ই 

ফেব্রুয়ার্দর তারিখের “পাবলিক ডিম্পিউটেশনে” তাহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাহাকে 
হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব 

গৃহীত হয় নাই+ ১৮০৬ খ্রীষ্টান্বের শেষাশেষি হেলিবেরি ( হাটফোর্ড ) কলেজ প্রতিষ্ঠিত 

হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রভোষ্ট 

প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনার পদ উঠাইয়! দেওয়া! হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, 

১৮০৭) কেরী বাংল! ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মরাঠী তাষার শিক্ষকরূপে মাপিক 

১৪০*২ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। রোবাক্ তাহার পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে ১৮১৮ 

্ী্টাম্বের ১ল। জুন তারিখে বাঁংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুন্শীদের যে তালিকা দিয়াছেন, 
তাহাতে দেখ! বায়, পুরাতন কয়েক জন পণ্ডিতের নাম (মৃত বিধায়) নাই এবংওনৃতন 

কয়েক জনের নীম ঘুক্ত হইয়াছে । সেই তালিকাটি উদ্ধ ত হইল__ 

রেভারেগড উইলিয়ম কেরী, ডি. ডি._-অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক মারাঠী 

লেপটেনেণ্ট উইলিয়ম গ্রাইপ--সহকারী অধ্যাপক বাংল! ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা 

রামনাথ শ্যায়বাচ্পতি হেডপণ্ডিতি বাংল! মে ১৮০১ 

রামজয় তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় পণ্ডিত জুলাই ১৮১৬ 

প্রীপতি মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত রী মে ১৮৪১ 

কালীগ্রসাদ তর্ক সিন্ধান্ত ্ রম সেপ্টেম্বর. ১৮০১ 

পল্মলৌচন চুড়ামণি ্ মে ১৮০১ 

শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার নর সেপ্টেম্বর ১৮০১ 

রামকিশোর তর্কচুড়ামণি ৪ নবেশ্বর ১৮০৫ 

রামকুমার শিরোমণি ট রে সেপ্টেম্বর. ১৮০১ 

গদদাধর তর্কবাশীশ & নবেম্বর ১৮০৫ 

রামচন্দ্র আবু ্ ৬ মা ১৮*৩ 

শরোত্তম বস্থ মার্চ ১৮০৬ 

কালীকুমার রায় হম্লিপি-শিক্ষক ও সেরেস্তাদার মার্চ ১৮০৩ 

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর নেটৰ গ্রস্থাগারিক অক্টোবর ১৮*৭ 



বাংলা গগ্চের প্রথম যুগ ৮৯ 

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁংলা-বিভাগের সঙ্গেই বাংল।-গঞ্ছের সম্পর্ক ; সুতরাং 

আমর! কেবল মেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংল! ভাষার প্রধান শিক্ষক 
উইপিয়ম কেরীর জীবনেতিহাস অনুধাবন করিতে গিয়া তাহার অন্তান্ত কীত্তির আমরা 

উল্লেখ করিব মাত্র । 

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০০ খ্রীষ্টান্ের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সরকারী 
বিজ্ঞীপন এই মর্ষ্ে প্রচারিত হয় যে, কলিকাঁতাঁয় লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক যে শিক্ষাণয় 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতসম্প্রদীয়কে সাদর 
আহ্বান করা হইতেছে ; তীহার1 শিক্ষকতাকাধ্যে যোগদান করিণে সরকার খুশী হইজ্খন। 

পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুন্নী এই আহ্বানে সাঁড়। দিয়াছিলেন। মিঃ সাট্ক্লিফের 

নিকট 8ঠ| ডিসেম্বর ( ১৮০০ ) তারিখে লিখিত কেরীর একটি পত্রে সর্ব গ্রথম এই কলেজের 
উল্লেখ দেখি। * তিনি লিখিয়াছিলেন £-- 

717916157 0011609 81601602৮10 ৮/11112100, 01 ৬1710110106 1২০৮, 

[).13105/0 15 81000111660 01050956, 070 0০. 13001791120) 018551071 (0001 £ 

21] 019 985101থা 120007065 210 00199 12100171010, 

১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি সাটুক্রিফকে যে পর লেখেন, তাহাতেই সর্বপ্রথম 

ফোট ছ্ইর্পিম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্তাবন! বিষয়ে উল্লেখ করেন; কারণ, 
এ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অন্ুরোধ-পত্র তাহার নিকট পৌছে। এ সালের ১৫ই 
জুন ডক্টর রাইল্যাগ্কে লিখিত পত্রে তিনি পূর্বোক্ত ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া লেখেন-_ 

৬1756110255 1956 10610019160 16001163 5017)6 6১112120017) 0)08012 

00 ৮111 [01019101162 0116 19900160115 16801)65 200. 010 10051 

1010) 0010, 0776 2 0011909৮৮25 00100901950 7691, 10 11010 /1111710, 

101 016 11507100101 01076 101010101৮1] 581591)0 01 0176 001010205, ৮1170 

21801011060 0০ 51000 10 16 0195 76815 80661 00017 8111521-121259 

1010117 9101010৬6৫ 01 079 1756100001১ 1১001076581 9106616211790 2, 07021) 

079] 51009010106 081190 00 11] ৪ 50200101016. 016 1২6৬, 19, 13101) 

19 [00505 2100 06 1২6৮. 01900105 1300179710210) ৬1০-0010%9505 200, 00 

[07 01896 50101156) 1 5199 29160 00 01106169106 076 0010£91 [010169501- 

9010, 076 10011010092 16101 [0] 8] 1070 08105 10516006106 

00 00955 016 5/2061) [01096 5017718 001756152001) ৮110) 17100 50010 0015 
ঙ ৬ . 

স্পিন পাশাপাশি পশাপিিশীিিনিটি সপ 

*:11)6 3075 01 016 [5211-85221 320050 000 পুস্তকে ২৭ নভেম্বর তারিখ দেওয়! 

হইয়াছে। 

১২ 



৯০ বাংল! গ্চের গ্রথম যুগ 

501)160৮ [ 10800050106 00 0211 00101900161) 60066161, 1170 61৪ ০01 

0110101) 0080 001 56৬0181] 1689005১001); 00 80060 10 0:০51090 1 

010 1701 176910916 ৬10) 016 ০01]: 01 006 00199101. [2150 1:06৬ 109611 

(01)6 10108121016 ০01 011105 5001) 250201017 ৬10) 16008007200 0100119. 

[9 1)0/6%81) 99100 0৮1১ 2100 110106505 [19009960911 100) 16815 ৪00 

01016061015, 1300] 011. 13100 200 111 13001008090 919 0? 0010100 

[1796 10)6 ০8056 01 076 10155100 /০010 106 10107616010 16) 2100 1 ৮489 

10$1)18 10 161017 60 07611 21200161005, , , 1১006161019, ০010961160+ 

1101) 091 2100 06100101100, 00769 01009960016 0086 089, 01 006 109, 

(0 016 30৬31001-06106181) 110 15 08000 800. ৮151601 01 0) 0011659, 

[1769 1010 10110 0780] 1790 10990 2. 10155101081 10 016 ০0900 101 

56৬61) 6815 01 01016 3 2100 25 2. 10155101185 1 423 ৪1019010160 10 006 

00709, , , , ৬1161) (19 200010106 ৮/95 10806, 158৮ 008 1 10870 

19 10100100110 07219 00101101660 00 106, 2100 119 19001:3 01 17611)5 9৫ 

27 10100 10 25515 1779. 1, 01019100916, 561 29001 ০0010011105 ৪ 0141010915 

10101) 500৬ 12160110060, 1 2০0 13051) 00 ০0019056/8 15601 

00106 01 07917151005, (06 115 [1056 19001 6৮০1 ৮/116010 10 076 136108911 

17000208 5 1010) 96. 716. 9150 [010006. 001 20001 10025, 2150, 

19211) 021751260 016 ১০501 91163, 0176 07 6০০ 1101) 1)1001161 

11001095561 700১ 5/1)101 9 216. 00110 00 10001151, 01796, 10] 01, 

105061১ (190151015] ৮0০81901219) আ]1] 01096 076 ৬৪০ 00 16801100161 

09০০61০81109015 3 90 (17801100196 0015 0190010 ৮111 106 00690 ()10091), 

13001079 1000121106 01076 ৪) ০ ০0001100110 0011601966 6309101985 19 ৪ 

2168 ৮6160 80001 [0 10170, 11859 0017061)900061005 10 10) 01835) 

11606010 (৮1০9 ৪ 16615, 2170 11256 11681100108 (10021) 0176 1611) 

:8০% এত (০0700510082 1187 407. 0109 01019 90506019 
10959 0০%51) 01001) 006 ৪০০0615, 2100 50116 10846 16000 10 (8191916 

136188111010 12081151). 0106 65810119001 19011750019 691, 1 21 

8190 811308760 (62016106076 5005016 18120759; ৪100 (10117 00 
] 

সি িশিশীশিশিটিশািপিীিাপিসটিশ শশী দিতি শশী 
5 

* ৮০ পপি পিশ তপত০৮ পাশ শিশিশাপা পিশীপপ তপাপ শপ শি পপি শাশশিাশিটিটিটি শাপিপিপ৯ সপাশিশ শিশির তশিপপসসসপা শত পপীপাপ তা 

*. অনেকে ত্রমক্রমে “00 [90701 অর্থে মৃত্যুপ্রয়কে বুবিয়াছেন, কিন্তু আদলে কেরী গোলোক 

শশ্মাকেই “আমাদের পণ্ডিত" বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 



বাংলা গদ্ভের প্রথম যুগ * ৯১ 

90106175132 961 6066160 11 0118% ০1859, 76] 11090 101800219 (0110. [ 

20], (16161016, ৮/110100 2 61210000101 0196 17158256), 11010110051 

9150 [01100 101 59170910109 81916 19 296 01001) 10110 2110. 1011191)5 ৪. 

01001010919, অ1101) 1 060৭) 50106 9215 20০. 

এই পত্র হইতেই বুঝা! যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিরম কলেজে বাংল! শিক্ষকের পদে 
নিয়োগের ছুই মাসের মধোই কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষকের পদও দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই 
শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংরেজদের অধিকারতুক্ত হয়।* এক বংসর 

ইংরেজদের হাঁতে থাকিয়া উহা! ডেনিশরদের হাতে ফিরিয়া যাঁর এবং শেষে ১৮০৮ ্রষ্টাবে 
একেবারেই ইংরেজদের হাঁতে চলিয়। ঘায়। 

এত দিন পর্য্যন্ত ভাঁড়াটে বাঁড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্তু ক্লাজের পরিধি 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্গীর্ণ গৃহে আর স্থান সঞ্কুলান হইতেছিল্ল না। তা] ছাড়া কেরীর 
চাঁকুরীগত উপাঞ্জন এবং ছাঁপাখানার আয় মিলিয়। মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও 

তথন মজুত ছিল; সুতরাং মিশনের নিজন্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সালের 
২রা অক্টোবর তারিখে মাশম্যানের জর্নালে দেখিতেছি-_ 

৬/০ 21660 69 [00101850 076 201010175 10058 009: 7[09340 101)665. 

1116 88160, 9০০00081109 10018 01381 000 50163 01800. 13) 0015 

901000 ৪1459 1000 1706 0019 101 001 ০ 9010015, 81101291100 

(91011) 01110100200 10100105 1005106599 106 2150 001 2, 201111061 01106৭ 

10155101081185. ৬০ 0161610916 00101151710 21) 01))606 01 50108 1111)01621706 

00 560016 1 10119 1695 06760. 

১২ই অক্টোবর তারিথে নির্দিষ্ট মূল্য দিয় এই বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়। 
আমরা পূর্বের হেট্টিংস-জোন্-কোলক্রক-উইগকিন্স প্রদঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, ষে- 

শ্রদ্ধা লইয়া! তাহারা ভারতীয় ভীষ! ও সাহিত্যের চর্চ। সুরু করিয়াছিলেন, পরবর্তা কালের 
মিশনরীদের তাহার মন্পূর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর 
মিশনগীদের প পত্রে এবং ২ ভাহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও লমান র্শা্ ও ভারতীয় 

*. ৬/০1৫+5 0০9:191--119% 8, 1807, “11015 [0011115) 1061) 006 11017201051105 

৬/670 11 [900109010. 51661910110 [51761195) 0017 0170 ০009 5146 [1398150100016 ] 01 

(10611670907 21710 1 915060 (06151511517 19361. 810. 40016016005 [90559558101 01 

১০1৪1000168, 10105 8, তি) দি) 01 2১ 0107 ৭ £$ (01 ()101501 9/০ 2170 

00161:5 ৬/০৪ 8768 (0 20196212%€ ঠ9 10500117011 11015, 111 016 00611101+5 

1121] ০ 10000 56618] 130101511 0000615, 2170 11) 217 201011115 1001) 016 110৮/ 121081191 

£0৮617017, ৮40 001, 916, 60০, 51201011019) 1115 9106. ৬৬০ 1)10561020 00501/09,% 



৯২ “বাংলা গদ্ঘের প্রথম যুগ 

পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহ। পাঠ 

করিলে আমর1 আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়। উঠিব। পাঁদরিদের সন্ধে জনসাধারণের 

বিরুদ্ধ মনোভাবের মূলেও তাহাদের এই উগ্র মতবাদ । কেরী যখন ফোঁ্ট উইলিয়ম কলেজে 
বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি হিন্দুশীস্তের বিরুদ্ধে ভিতরে 

ভিতরে গ্রচারকাধ্য চালাইতেছিলেন। ১৮*২ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কলিকাতা 

হইতে মিঃ সাঁটুক্রিফকে লিখিয়াছিলেন-- 
[17556 0690 10001] 85101015175 17061) 2 07910911110 96 50106 91 

076 17906] 011)09615 ০0106 (09)61, 10 566 109৮ £690 1016) 216 19 0101 

65619 [19৬ 009) 081) 11) 07610901190 0101005) 10012 00996 ৬৪1৮ [81 

90175 1] 10007 09.160010116 0105 £1935631 ০00080106101)911 (010 01005 

20000060 570160 10৮ 016 17117900905, 2170 ৮5111 5001) 100 019 10691169 

21101908511) 01061 00 20010218001 016 10017761009 01211702156109005, 

810 10110 ৮1017110175 0191] 08010 10 01890010101, ৮1110] 21১00111111 

2177050 8৮1 10086. /1707100, 16 598105, 1] 00 ৮11] 0956 1092, 

00 016 ৮0৫0 0? 090. 1116) 1010016 019 7001865618100800 ০1 

১০৫100016১0 1 [0 20168019-0790 1 5001)01 01019 100১ 40111)1695 

00010061019 000 6৮1 91০ [00101151190 1] 91700100111]: 16 6709 1091 (9 

[12151916219 01 01612, 4৮101062) 10%6561, 01 076 70৬9110906 চ1710]) 

(16 116105 01 (10150181010 108 00081) 10 11211607959 10056911005 

59060 17010101005 (10101)1789107010091060 00611 69181001050 101 

178161) 17 16100 1606 0017 (16 10519606101) 01 21) 190 1106195090 

11710102109) 6%009580 10 ৮16) 1025 17000901778, 2110100 00161 101)1755, 00 

1109 076 ১০19) লোথযাতাঝা। 20000108511 2 915090915 01 0796 

19115089, 1 51706161) [10 016 1১০০1 [060018, ৮4100 219 16191) 019 

01081105012 1100011516 লিটা) 2) 006. 21995850 061163 7 8170 0210 5081061% 

' 17611) 0691)15110 016 ৮/1601)90 101091 ৬1101018205 11 00911 95০01) 2100 

075 00 ৮10016506 01617, [1859 1000 13190 00 0100810 2:000% 01 (89 

$7063 $[09010016 £ 016 10056 58080. /0101005 01019 171110005.] 970 

910 100 10 110163 | 910911196 2116 10 10:00016 211 (09681690900 

11], 5000660) ] 91071] 106 91018116100 10 100101191) 00610 ৮10) ৪ 

(12173170027) 00109100100 [)801100, 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েক জন ছাঁত্রও কেরীর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া গ্রীটধর্থের 



বাংলা গঞ্ছের প্রথম যুগ ৯৩ 

প্রতি উত্তরোত্তর আক্ক্ট হইতেছিলেন এবং তাহাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্মের অসারতী প্রমাণ 

করিবার জন্য 0/7/%14/527 প্রভৃতি সংবাদপত্রে রীতিমত লিখিতে আরস্ত করেন। 

ইহাদের মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংভাম, লিখেমান ও রোন্টের নাম উল্লেখযে।গ্য। এই 

বিরুদ্ধতীর ফলে এদেশীয়দের সহিত এই বৈদেশিকদের সত্যকার হৃদয়ের পরিচয় ঘটিবার 

সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহারা আমাদের কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত 
করিতে পারিয়াছিলেন; গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন ও সতীঙধাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইহাদের 

চেষ্টাতেই দূর হয়। ১৮০৩ খ্রীষটাব্ের জানুয়ারি মাসেই কোম্পানীর গবর্মেন্ট হিন্দুদের মধ্যে 
গ্রচলিত এই নকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইয়। অনুসন্ধান আরস্ত কল্পেন। 

শ্রীরামপুরের মিশনরী-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচারকাধ্য চালাইয়াছিলেন। 

অনুসন্ধীনের ভার উইলিয়ম কেরীর উপর দেওয়! হয়। কেরী দেখান যে/*বৎসরে প্রায় 

২৫০০০ প্রাণীকে এই ভাবে হত্যা করা হয়। কেরী লর্ড ওয়েলেস্লিকে এই বিষয়ে 

এতথানি প্রস্তুত করিয়| শঁনিয়াছিলেন যে, ১৮০৫ গ্রীষ্টাব্ডে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ না করিলে 

তিনিই সতীদাহ-গ্রথী নিবারণী আইন জারি করিয়া যাইতেন।* মৃত্যুঞ্জয় বিগ্তালঙ্কীরই 

সহমরণ-গ্রথা যে শাস্বানুমো দিত নহে, তাহা দেখান। অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায়ের 

চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর জীবনের কাধ্কলাপের সহিত ধাহাদের 

পরিচয় আহে, তাহারা জানেন, মূলতঃ এদেশে তীহীর চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও 

মামেরিকায় উইলিষম ওয়ার্ডের প্রচীরকাধ্যের ফলেই ১৮২৯ শ্রীষ্টান্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিথে 

গবর্ণর জেনারাল লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে মহি করেন এবং এই 
বিষয়ে কেরীর উদ্ম ও অধ্যবসায় ক্ষরণ করিয়। বাঁরাকপুর হইতে নৌকাযোগে সেই দিনই 
এক জন দূতের হাতে উক্ত আইনটি শ্রীরামপুরে বৃদ্ধ কেরীর নিকট বাঁংলায় অস্থবাদার্থ প্রেরণ 

করেন । সেই দিন রবিবার থাকা সত্বেও বৃদ্ধ পার্দরি সমস্ত দিনব্যাপী পরিশ্রমে অনুবাদকা্ধ্য 

সমাপ্ত করিয়। শ্বয়ং তাহ। বেটিক্কের হাতে পৌছাইয়। দেন। 
২ শীট তত _-িত শট শশী টিটি ও ভিপিিপিস্ীপীাপপাসািপিশিশিশ হল পপি ও শাীটিপ শশী শাশাশিশী্াী শীট শীত ৬৩১ শিতশি শীিশি পতিত তাত ০৯৩৭ ০০৮৭১ শা০৮। 

* “তাহারা [ শ্ীরামপুরের মিশনরীর! ] ১৮*৪ অন্দে চারিজনকে কলিকাতা ও চতুঃপার্থে পঞ্চদশ 

ক্রোশ মধ্যে সহমরণ সংখ্যা! গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন।-কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

পণ্ডিতগণকে উক্ত প্রথা শান্ত্রসম্মত কিনা তাহার প্রমাণপঞ্রী প্রন্থত করিতে অনুরোধ করিলেন। * 

তাহারা ঠাহাকে পাখুলিপি প্রন্থত করতঃ লঙ ওয়েলেসলি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। 

ত্মধ্যে ভিনি ইহা উল্লেখ করিলেন, যে, এই জঘন্ নৃশংস প্রধা রহিত করণার্থে গর জেনারেলকে 

একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিনয়পূর্বক নিবেদন করিলেন; গবর্ণমেন্টের কাগজে নহমরণ প্রথা 

বিষয়ে এই প্রথম উল্লেখ । কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর হ্বল্পকাল মধ্যে স্ব পদ পরিত্যাগ 

করিয়! স্বদেশ প্রস্থান করিবেন বলিয়! এই ওরুতর চির প্রচলিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরা 

সিদ্ধ ও বিহিত বলয়! বোধ করিলেন না।*_ষহেলুনাথ চৌধুরী £ 'আদর্শ চরিত, কিন্বা বেরী, 

ওয়ার্ড, এবং মার্শমান চরিত, ১৮৮০, পৃঃ ৩৩--৩৪। 



৯৪ বাংল! গগ্ছের প্রথম যুগ 

১৮০৩ খ্রীষ্টান্বের ২৯ এ জানুয়ারি তারিখে মিশনের হরফখানায় পঞ্চানন ও মনোহর 

কর্তৃক নাগরী হরফের সাঁট সম্পূর্ণ হয়। কলেজের তরফে এই সময়ের মধ্যেই বাংলা পাঠ্- 

পুস্তক কয়েকটি মিশনের ছাপাঁা নায় মুদ্রিত হইয়াছিল । অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক 

মুদ্রণের ব্যবস্থা! হইল। এ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত এর্নালে লিখিত 
আছে-- 

131007617 ০816/ 1011009 ৮010 607] 08100060181 20 076 000110 

63811170101 10610918 0176 005%911001, 0116 13010098166 901061015 08116 0% 

৬1 01686100001, 011, 06016910019 1775 0906190 (0 161101)001161 0216 

2]):0)6 ৬7095 ৮1110) 16 1095 19601) 21)16 10 [0001016, 11 ৮6 11] [01171 

0161) : 0 0015 6 1)2৬6 [)101701580 60 00. 

এবং ২র। জুন ১৮০৩ কেরী ফুলারের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছেন-_ 
৬/০ 17756 190 1071919 01005 19 11106 001 016 0011596) 210 216 100 

0017097710190106 21) 90160101078 ৬9095, 11 00911010901 চ/11] 100617101ঠ 

119 001 8 110170100 00100185301 0015 ৮/6 178৮9 10185. 0116 ৬011 1] 

[7216 21১00 ড/0100/ ৮০191095 ০০69০) 01 76 110170750 08069 68017. ৬৫ 

015 17905110119 95515660 17 0959 6%:0010516 0100910211105 0৮ 001 

9017001) 06 101100100100310999) 2100 [097 ০0000191 01702091091)05 11) 076 

0011606 3 2110 1)9 00956 10768115 7/6 0110 ১016 61101101001) 101 011 

10019 1)01900161), 

এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন্ উদ্দেশ্য কাঁধ্য করিতেছিল, আমর তাহ! দেখিয়াছি, 

এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেরী ও মাশম্যান সম্মিলিত 
তাঁবে সংস্কত বামার়ণের যে সাম্গবাদ সংস্করণ গ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ ছিল 
_-ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা । কিন্তু কেরীর এই মনোভাব খুব অধিক 

দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যের চর্চা করিতে করিতে 

এবং এপ্েশীয় পগ্ডিতগণের সহিত ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহার মতের পরিবর্তন 

_ ঘটিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রষ্টান্বের ২*এ মেপ্টেম্বর তারিখে কলেজের “পাঁব্গিক ডিস্পিউ- 

টেশনস্” এর "শেষে তিনি সংস্কৃত যে বক্তৃতী। 'দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি 
ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন__ 

00195108160 95 0) 50010601006 ০০011000191 101150169, (116 10111 01 

019 910817501 [.800026 15 6৬100100 31006 25 0070210176 11017791009 

06290585017 006 161121017, 10115010061706, 2105 2100 $0161065 0 016 

11110005) 105 10000101006 15 66 2192161 7 6500601911) 00 00952 10 ১510170 



বাংল! গণ্ভের প্রথম যুগ ৯৫ 

15 50111016650) 10 0215 20৮110106106) 076 01051006091 1931512001) 001 019 

96৮95 310 01061 019109100 00056152106 ৮110) 06 [117000 %/10009, 

200 ০7091016 06 16061110500 006 01101081 20007011065) 1718 [):010056, 

(1000 0106 00 0109১ 006 19091510  10000165861005) 2100. 17000109591061715, 

1) )05 9০001041706 ৬1101) 95615610012 2100 20016106 11750100010), 

91081050110 199110100) 387 006 131210008175, 15116 211 6%:691)5159 

10195, 2১001101105 ৮5101) 2 21686 ৮8019 01 068000] 0011859, ১[01611010 

10195501095, ৪00. 091101005 019) 00০ 500000060 105 £ 50:00 800 

01010 (61006) 18101) [019591065 0959 ৬170 716 06911009০01 01000101105 

19 হি 010109/815) 80100 81016110010. রড 

71091921060 10985, ৬1111755200 007615) 19017800৮71 0715 

001095106 0610068 10) 96৮618] [19065 ) 1906 1) 6116 0011859 ০06 101 

ড/111910) 2 101017-5%20 1775 19691001909 11760 01161701056 01 0116 ০০. 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলিকে 
সম্বোধন করিয়! কেরী সংস্কৃত ভাষায় বলেন-_ 

যেক্টু গ্রাচীনভাষা। কুমারিকাথত্তীয়পুর্ববকীলীনসর্বাধ্যক্ষান প্রতি আত্মগ্রকাশং, 

কর্ত,মসম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্জয়! ম্বকীর়সকলতাগ্ারদ্বারং মুক্ত! অতিপূর্বকাপীন- 
বিবরণবিধিবিস্তাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি। 

21015 200150615000916১ 10101) 1600560 60 01501053 16591 69 (179 

0011061 00৬910015 06 11019, 9010905 15 068950165৪৮ 001 ০0771700, 

81000 601101195 036 0110 ৮100 016 10150019) 168100100) 200. 50191706 

01801502100 299. 

অন্মাকং বিগ্যাস্থানীয়নিরূপণন্ত বদ্ধমানকর্মরণ্যতায়াঃ প্রমাণং বথ। সম্প্রতি কৃতমাসীৎ 
ততোধিকং কদাপি কৃতং নাপীৎ এবং দূরদেশস্থাং সহম্রশঃ পগ্ডিতলোক। বিগ্যায়] 

এতধ্জ্ঞতাজয়েনাহলাদং করিব্যন্তি। 

অন্মাকং সাক্ষাৎ বদাশ্চর্ত্যকৌতুকং প্রকাঁশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যন্ত বিশেষ: 
কথস্কারং কথিতো৷ ভবেৎ। 

কুমারিকা খত্তীয়সর্বা ধ্যকষস্তা সিযীয়স্য রবেনিবরাতিবির মহিমশালিলোকা নাঞ্চ সভা 
কৃতাসীৎ তন্তাং সভায়ামম্মাকং জন্মদেশীয়ভাষয়ৈকাপি কথা কিতা ক্কতা ন 

ভবেৎ কিব্বাসিীয়নানাবিধ-ভাষাভির্রহাবিষযে বাধরহিত|' কথাবার্তা কৃত! ভবেৎ। 

কথোপকথনা হরহিন্ুস্থানীয়ালঙ্কতপারশ্ববা ণিজ্যোপযুক্তবঙ্গী়বিস্তাধুক্তা রবীয় প্রাচীনসংস্কৃতভাষান্ 

ইঞ্জলতীয়যুবভিরভ্যন্তাস্থ সতীষু অনায়াসেন কথিতা আসতে। ঘুরোপে কিছবান্শ্মিন্ 
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কশ্মিংশ্চিদেশে কুরচিৎ কালে বা কোপি বিস্তালয়সমূহঃ কিমেতন্দরপং অপূর্ববদর্শনীযত্বং 
প্রকাশিতং কৃতবান্ এবং এতেষাং যুনাং বিষয়ঃ কঃ কন্তে ম্বাভাবিকমেধাভি; কিন্বা 

যশশ্চেষ্টাতিঃ সোদ্যোগীকৃত। ভূত্ব। নিশ্চিতাঁশয়েন মৃতরূপভাষাজ্ঞানাম্বেষকাঃ শিষ্যান্ কিন্ত 

যান্রিন্ যশ্মিন্ দেশ এতা! এতা। ভাষা কথিতা আসতে তদ্দেশস্ত বাঁজকর্ম্দণ নিয়োজিত তৃত্বা 

তে তশ্রিম়েব কালে তদ্দেশ্য করগ্রহণবাণিজ্যকরণনূপরাজকর্মণি এবং স্বম্বপদোপযুক্তসর্বর- 

প্রকার আলাপ: প্রত্যালাপশ্চৈতৎকালপধ্যন্তং যথ! দ্বিভীষাবেদিদ্বার| কৃত আপীৎ ইদানীং তথ। 

ন কিন্ত তততদ্দেশীয়পৌকচলিতভাষাভিরেতাসাঁং সর্বাসাং ক্রিয়াণাং তৈঃ সহ করণে তৎকাল 

এব ্বকীয়প্রাপ্তবিষ্তা লগন্তি তত্তদেশস্থনিবেধকলোকানাং কর্তৃনিকটে গমনপথকরণে তথ। 

অন্মাকং রাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্ত সম্মুনির্গতবাক্যৈরেবং বিষয়ামুসারেণ প্রকারাস্তরলিখিতার্থস্ত চ 

গ্রকাশকরণেন্সাস্মচ্ছিষ্যাণাং গ্রাপ্তবিষ্ঞামূল্যং জ্ঞাতং ভবেৎ। 

যে আসিমীয়পঞ্ডিতলোকা অন্তাং সভায়াং তিষন্তি তেষাং মধ্যে কেপি কেপি 
দুরদেশাদাগতাঃ সম্তি তে সর্ববে বৃতনীয়যুব তিন্তত্দ্দেশীয়ভাযাভির্বিচারিতস্য মহাবিষয়স্ত 

নুতনগুরুতরকিতবাক্যা না শরবণে ন বিশ্মিতাঃ সম্তি তৈররচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিষ্ঠায়ঃ 

সীমাধিচার ইদানীং কতো। জায়েত। 

অগ্যতনবিগ্যাবিষয়ক ক্রিয়া এতিস্ালয়বিষয়কযদ্যচ্চিন্তনং শ্রমোহর্থবযয়শ্চাভৃৎ তৎ সকলং 

প্রচুরতররূপেণ শুধ্যতি এতদ্বিস্ঠালয়ায় ব্যয়ো। যগ্ন্তৎ সহজগুণাধিকো ভবৈৎ *তদাপি 

নীতিমন্্রীজকর্ধন্যং যদতিশয়মহাফলং তবিষ্যতি তত্ত,ল্যঃ স বয় কদাপি ন তবেৎ। 
ইদানীং বুদ্ধোহং কুমারিকাখতডস্থানমধ্যে বহুধিনং বাঁসমকার্ধং দিনে দিনে অনেকলোকান 

প্রতি হিতোপদেশকরণার ব্রাহ্মণৈ: সহ সর্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমারিকাখত্ীয়বালকানাং 

্রীষ্ায়ধন্ধশক্ষা করণনিমিত্তকসকলপাঠশাপাকর্তৃত্বকরণায় চ প্রবৃত্বোহমন্মি। বঙ্গীয়ভাষা 

শ্বদেশীর়তাধাবৎ প্রাযে। ময় কথিতা। মাসতে অন্নৈরষ্ৈিলেণকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ্ধজ জ্ঞানং 

প্রাপ্তং বহুকাঁলীবধি এভদ্রীজ্যীয়নীনাদেশস্থলোকৈ; সহ ধারাবাহিকপরিচয়েন মম 

তন্যুনসর্বববিষয্নকজ্ঞানং প্রার্চং প্রাপ্তকালোইভবৎ অহমন্থ্নপি কথয়ামি যন্যম্মিন্ দেশে 

জাতো। ভবেয়ং তদা বথ। তেষাং ব্যবহারক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময় জ্ঞাতো ভবে তদ্বৎ 

ইদ্দানীং তৎ সর্বং প্রায়! জ্ঞাতমান্তে। 

.. এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, “হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া 

আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি-..বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। 

এই সুদীর্ঘ কাল এদেশবাঁসীদের সহিত এখানে [ বঙ্গদেশে ] এবং এই সাত্রাজ্যের অন্তত 

নি্ঠতার ক্ষনে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার স্থযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে 

কদাচিৎ কাহারও হইম্বাছে কি না সন্দেহ। আমি এখন নিঃসশংষেই বলিতে পারি যে, 

এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহীর, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত 

ইইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়। 'সন্দেহ হয়” 
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এবং এই কেরীই ১৮২৫ সালের ৯ই ডিপেম্বর মিঃ ডাঁয়ারের নিকট পিখিত একটি পত্রে 

লিখিয়াছেন__ | 
৯17) 17621 175 69090. 60 117015 3 9110 10110902171 80) 01 11609 096) 

] 0661 2 [01699019 1) 00105 0116 11006 1 0817 ,. 

শ্রীরামপুর-মিশনের পাঁদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে যে সন্কীরণতা দেখিয়া 

আমর! পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংল! ভাষার অধ্যাপনা! করিতে 

করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিয়। আমরা আননিত হই। বস্তঙতঃ 

এই কলেজের জন্ঠই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়তাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদ্দিক দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোট উইলিয়ম কলেজকে কেন্ 

করিয়া বাংল! ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্বে এবং উ৯সাহে বাংল। 

সাহিত্যের প্রথম সর্ববাজীন উন্নতি সাধিত হইগাছিল বলিয়াই আমর1 কেরীর মনোভাব 

পরিবর্তন গ্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপরে আলোচনা করিলাম। 

উইলিয়ম কেরী স্বত্বং ১৮০২ থ্রীষ্টাবের ২র| ডিসেম্বর তারিখে তাহার ভগিনীদের 
নিকট কলিকাতা শহরের বর্ণনা-গ্রসঙ্গে ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 

কৌতৃহলোদ্দীপক | তিনি বলিয়াছেন 
0106 ০1160615059 10056 175010001010 01003110010. 10170161509 

1)00110110 616০660 001 1, 7১0 2 10010199101 1000585 218 11680 ১১ 

005610076)1 001 01 0010959. 1 ০01009105 2. ০0100001) 17811, 1600819 

100105, 17615 010 £812010) 1১01917) ১০173070 13008811, 11111005080) 

[80)0, 270 07610090617) 19060909506 15010068216 90107 

8100 16061169 01) 017110501)170) 01761771909) 270 06 21 216 061156160,. 

[7916 9219 0119001১015 001 076 010616106 9000615, 800 ৭. 0০০৫ 1101215, 

13101) 5111, 10 00001, [001 107016856, 1 09 17900690190 109 ০0001)06৭, 

[115 10105 910 09 01019 10050 935611091 19626?1 10 016 ০0011, 

0) 01015010007 00010817019 5615210 ৮16) 210916086০1 0125 

121708095 2170 118011619 ০01 [109.. 01761 0112180615 8100 81011106586 

81509 10000 60 05611017606, ১০০ 0769 216 201010060 0০ 817 00809. 

যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিস্বাছি, তাহার কাজ ১৮০৫ ্রী্টাৰ হইতেই 

স্বর হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টান্জে তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়) ১৮১০ খ্রীহাৰে তৃতীয় থণড 

(দ্বিতীযব কাণ্ড) পর্যন্ত বাহির হইয়। মু্রণ বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১২ হ্রীষটাব্ের মিশন-হাউঈ- 

অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পাঁগুলিপি বিনষ্ট হয়। এ সালের ২২এ আগস্ট তারিখে দাটররিফের 

নিকট লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই-_ 
১৩ 
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90776 118/ 5001063 ০0% 10001078 ৪16 0061)111 11616,. 0106 

0০001701101 016 0011929 1799 09610010760 ৫০561101061 001 এ? 

81012106161 0 109 99191, 800 50178 01 0)6 66107061061) 61 

101101) 11069169690 111619110. 09076 ০01 (1610 (010 106 (120 176 1790 

50011) 19615011811 10 [010 0010%81115 20000 10006 ০০11626 

810 616 451800 00160 1786 891860 60 2110৬ 03 2 91109100 

০0 [17166 1)100160 100969 7061 000100)) 10 83519 09 1] 02105180108 

2100 01100175079 90790116 ড110085, ৪০০০৪6৪৫ 580160 01901617110, 

৬/০ 17256 10621) 1076 1২210210100], 076 03050 210016118 [90902 11) 01১6 

51017501716 181751856, 5 50100 4১095000161 51709590109) 0-08%) ৪ 19001 

$/1710]) 176) 25 01765106171 01 1076 4851960 500160, 8170 197 069116 ০1 076 

0011906, 10661705 10 ৪001655 (0 81] 009 16211760 500161195 270 1900169 

1) 15010106) €0 16000310610 06 ৬011, 0109 00199 17000190 100865 [61 

1)0101) 15 11061917061 01 01)6 9816 ০01 006 100015. 1109 ০009 1111 106 

0015, 800 ৪11] [01015 07) 06 5916, 10179 57005011 09%0 11 06 

01111060 010. 0106 1086) 2800 006 02151950092, 10 09095, ০0 019 

00091. 

এই পত্রের শেষাংশে কেরীর তৎকালীন বিবিধ কার্ধ্যাবলীর একটি তান্তিকা৷ আছে। 

কেরী কি পরিমাণ যত্ব ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কলেজের কাঁজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, 

তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মৃূল্যবান্। তিনি লিখিতেছেন-- 

০৮ 1029) [6111803) ০০061 03870 1 16. 0010015 1616615 ) 09৫ 

$/1761] 9080 586 /1190 1 217 9110860 19, /00 11] ০6856 (০0108 50111011560. 

1 02051965 1000 13606811810. পিটো। 50050016 1000 1500119510১ 026. 009 

12171270100, [17959 2150 16500 2) 800610006 এ 05095005005 ৬6৭৪, 

] 10056 01186 00165) 9৮৪1৮ 01০9০751766 01 006 13606911 204 1191019069 

5011010195১ 0176 90050116 21510009817 200 006 0810850109১ 10090 £০ পয৩৪ 

00763), ৪ 75930) (10091) 10) 19200 0106009 01 006 50050110 

%/1)101) 15 61060 ০/ 111. 0০161500155, 6069 01708, 90 16950, 01)0851) 1000 

1721005, 11096 ৬11060 ৪00 01710090 ৪ 58০০0. 61600 ০৫ [1 138105911 

£191010215 ড11011) 06 011: ০৮৪1১ 2100 £168017 610191260 3) 210 ৪. 

[121]805. 2181001917 900 ০01190160 17080611515 0: 8 212111765 

010001091%, 
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১৮০৭ শ্রীষ্টাব্বের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেরী সাটক্লিফকে পিথিতেছেন-- 

01701156619 1 85 6680181 01 01169 1211209069 17 016 ০011606) 01) 

৪ 100100)17 991217 01 10196 1000160 1010965 [901 100100) ) 1006, 01) 0১ 151 

01180021099) 1 9295, 10 008 20%91701-261)6191 10 ০০0018011) 21019017060 

010105561 ০1 076 ১০05011 2170 13906811 18100708099) (0 ৮1010) 079 
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£[7101561581 10100017819” খানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গোড়ার উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী 

হিক্র ও গ্রাক প্রতিশব্ধ যোজন| করিতে না পারিলেও এই অপাধারণ পুরুষ (১) সংস্কৃত, 

(২) কাশ্ীরভাষা, (৩) পঞ্রাবের অন্তর্গত জালম্ধর ভাঁষাঁ, (৪) মধ্যদেশভাষা, 

(৫) পার্বতী ভাষা, (৬) মিথিলাভাষ।, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলতাষা, 

(৯) মহারাষ্ট্রভাষা, (১০) কর্ণাটক তাষা, ( ১১) গর্জরভাষা, (১২) তৈনঙ্গভাষ! 
ও (১৩) দ্রাবিড়ভাষা, মোট এই তেরটি ভারতীয় ভাষার এক বিরাট শব্দকোষ সম্পূর্ণ 
রচন। করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১২ সালের ১১ মার্চ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের 

ছাঁপাথ্খনায় আগুন লাগিয়া অন্থান্ত বহু মূল্যবান পুস্তক ও পাুলিপির সঙ্গে এই শব্ষকোষের 
অর্ধেকাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়। যাঁয়। এই পাওুলিপি ধ্বংস হওয়ায় কেরী বালকের স্তার 

রোদন করিয়ধুছলেন। শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে কাচের শে।-কেসে এ শব্ষকোষের 

অবশিষ্ট অংশ “পলিগ্রট ভোকাবুলারি নামে স্যত্বে সংরক্ষিত আছে । আমর! কেরীর 

বিচিত্র কীত্তির সামান্ত পরিচয় পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 

এখানে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওয়! সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা 

ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া গ্রকীশিত হইল, ছুটি মিগাইলেই এক পৃষ্ঠার গ্রতিলিপি হইবে । 

উইলিয়ম কেরীর পরবত্তা জীবন ও কীন্তি 

বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলগ্ডের পলার্সপিউরি 

গ্রামের তন্বায়-পুত্র উইলিয়ম কেরীর জীবনাখ্যান অম্ুলরণ করিয়া আমর ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সহিত তীহার সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছি। এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে 

বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ গ্রীষ্টান্জের 

এপ্রিল মাসে মাসিক পত্রিকা “দিগ্দর্শন ও ২৩শে মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 

“সমাচার দর্পণের আবির্ভাব-কাঁল পর্য্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইঙ্লিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই 

গড়িয়| উঠিযাছে। ১৮*১ সালের ৪ঠ1 মে হইতে ১৮১৮ সালের ২৩এ মে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ 
বর্ধকালের বালা-ইত্হাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্তাবনাপর্ণ পরিণতির পক্ষে সকল দিক্ দিয়াই 
সাফল্যের ইতিহাস) ব্যাকরণ-আভিধান এবং মূল ও অন্থবাঁদ গ্রন্থের সাহায্যে ভাষার প্রাণ 

ধর্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই গ্রস্বৃতিকালের প্রথম চৌদ্দ বৎসরে ফোর্ট'উইলিয়ম 

কলেজ প্রধান; শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ 

 করিয়াই সার্থক ; ১৮১৫ খ্রীষটা্ধ হইতে ভিন্ন লৌক ও ভিন প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আরম 
করিয়াছে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় রামমোহন রায়ের অতুযুদম এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ 

সাঁলে-বখাক্রমে ক্যালক টি! খুলবুধ সোসাইটি ( ১ল! জুলাই, ১৮১৭ ) ও ক্যালকাটা স্কুল 
সৌসাইটি (১ল1 সেপ্ম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ১৮১৮ সালের এপ্রিল-মে 
হইতে সানন্বিকপত্র মারফত বিস্তার ও প্রসারের কাঁজও আরস্ত হইয়াছে; ফোর্ট উইলিয়ম 

% 
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কলেজের কাঞ্জ এক রকম শেষ হইয়া! শ্রীরামপুর মিশনের কাজ আবার শুরু হইয়াছে। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জের এই যুগের বিবরণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও 
আমরা কেরী-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিয়! বর্তমান অধ্যায়েই শেষ করিতেছি । পরবর্তী 
ছুই অধ্যায়ে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁংল-বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য 
পুস্তক এবং তাহাদের রচয়িত। পণ্ডিত ও মুন্তীদের বিষয় আলোঁচন। করিব। 

কেরী ১৭৯৩ ্রীষ্টান্বের ১৩ই জুন বাংলাদেশে আদিবার জন্য জাহাঞ্জে চাপিয়াই 

বাংলা শিখিতে সুরু করেন; ১১ই নবেম্বর (১৭৯৩) কলিকাতা পৌছিবার পূর্বেই 

দেখিতে পাই, তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া “বুক অব জেনেসিস” অনুবাদ করিভেছেন। 

কলিকাতায় পদার্পণের তারিখ হইতেই মুন্ণী হিসাঁবে রামরাঁম বন্থু তাহার সহিত 

যুক্ত হন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টান্বের জুন পর্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্র চারি বৎসর 
অম্নুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ গ্রীষ্টাব্বের মে মাঁস হইতে ১৮১৩ সালের ৭ই আগষ্ 

মৃত্যু পধ্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাঁগের পণ্ডিত হিসাবে কেরীর অধীনে 

কাজ করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সালের মধ্যে কেরী রামরাম বস্ত্র শিক্ষকতায় 

বাংল! ভাষায় পাঁরদশিতা লাঁভ করিয়া! তাঁহার ও ফাঁউণ্টেনের সাহাধ্যে সমগ্র নিউ 

টেষ্টামেটে ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের অধিকাংশ অন্বাদ শেষ করেন, বাংল! ভাষায় কথ 

বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শবকোষ 

প্রণয়ন করেন। ১৭৯৫ সাল হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তীহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় 
এবং তিনি কাঁশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গোলোকনাথ শর্মা নামক (মালদহের মধনাবাটীতে ) 

ছুই জন পণ্ডিত রাখিয়া সংক্কত শিখিতে থাকেন। ১৭৯৬ সালের শেষের দিকে 

তিনি হিনুস্থানী ভাষাও শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিপেন; কিন্ত উক্ত ভাষার প্রতি 

তাহার একটা অদ্ভুত বিরাগ ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রদর হইতে পারেন নাই। 

১৭৯৭ সালের মাঝামাঝি তিনি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ দক্ষত। লাভ করেন যে, 

মহাভারতের পাঠ সাঙ্গ করিয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা! করিতে থাকেন। 

১৭৯৯ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তিনি উত্তর-বঙ্গ পরিত্যাগ করেন ও ১০ই জানুয়ারি 

১৮০০ শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৯ সালের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত, 

পত্রে (ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল আযকাউণ্টসে মুদ্রিত) বাংলা 

দেশের--বিশেষ করিয়। উত্তর-বঙের সন্দীবজন্ত, গাছপালা, আচার-ব্যরহার, ধর্মাচরণ 

এবং বাসনকোসন তৈজসপত্রা্দি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে 

তিনি বাংলায় কয়েকটি দ্ীতও রচন। করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সালের গোড়াতেই 

তিনি মদনা বাযীতে স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্ক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 

১৮০* খ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে জন টমান, রামরাম বস্থু ও উইপিয়ম কেরীর 
সমবেত চেষ্টা ও যত্বে অনুদিত “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত” মুদ্রিত ও গ্রকাঁশিত 
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হয়।* উী মাসেই স্যামুয়েল গীয়ার্সের 4 7:2//%1512%2 72524/5 পুস্তকের 

কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একাস্তভাবে কেরীর লিখিত প্রথম 

পুস্তিকা । এই ধরণের পুন্তিক। তিনি আরও লিথিয়াছিলেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক | 

১৮১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাঁস-বনু- 

কেরী-ফাউন্টেন অনুপিত এবং কেরী-সম্পার্দিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেপ্ট প্রকাশিত হয়। 

আখ্যাপন্্রটি এইরূপ £-- 

ঈশ্বরের সমস্ত বাকয। | বিশেষত | যাহা মনুষ্ের ত্রাণ ও কার্ধ্যশোধনার্থে প্রকাশ 

করিয়াছেন।-- | তাহাই ধর্ম পুস্তক | তাঁহার অন্ত ভাগ।-_ | তাহ। আমারদের প্রভু ও 

ত্রাণকর্তী ফিশ গ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার ] গ্রীক ভাষ| হইতে তর্জম| হইল। | শ্রীরামপুরে 

ছাপ! হইল।-& | ১৮০১ 

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল । 

নিউ টেষ্টামেন্ট প্রথম সংস্করণ ছাঁপা হইবাঁর অব্যবহিত পরেই ( মে, ১৮৯১) কেরীকে 

ফোট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদি লয়! ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 

অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্ত ছুইথানি পুস্তক তিনি মঙ্কলন করিয়া 

ফেলেন। রাইল্যাগ্তকে লিখিত ১৮০১ মালের ১৫ই জুনের পত্রে (গত সংখ্যায় উদ্ধত) 
আমর! দেখিয়াছি যে, কেরীর বাংল ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং ভর্দেক 

মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রীষ্ধ্ঘবসংক্রান্ত পুস্তক ও পুন্তিকা বাদ দিলে বাংঙ্াভাষাবিষয়ক ইহাই 
কেরীর প্রথম পুম্তক; ইহার মুদ্রণকার্ধ্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেমে ১৮০১ সালেই সম্পন্ন 

হইয়াছিল। ব্যাকরণট হালহেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই লেখা। 

আখথ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল-_ 

| পোঞা010711 9 0791 1361069168 [,211502855,/ 981210015, [1107090 

৪ 09 111551017 7১1955./ 1801, 

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমর] দেখি নাই। ইগ্ডিয়। অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী- 

পুস্তকসংগ্রহের তালিকার প্রথম ভ্যলুমে ( ১৮৮৮ খ্রীষ্টা্ ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় সেখানে ইহার 

অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউষ্টেস কেরী-সম্কলিত 747/9% 
পা পিপিপপশ পপ পপ তাপ শপ শতিশিও ৬০ ০ সত ৮০ পে ০৬ পচ সপ ২ পাপা শিপ পপ পিপলস পাপ পপ পাশপাশি শপ পপ ২ পপ পা পপ 

* এই পুণ্তটকয় কোনও মলাট ব। আধখ্যা-পা। দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার 

মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে। 
1 1019 01৫০0 ভাঘর তালিকায় এই কয়খানির নাম করিয়াচেন-_-ওর়ার্ড-প্রণীত 

7716 111550707725? 41970165510 16 42/712145এর অনুবাদ ; £& 91016 50000819 ০01 010 

(99068131116 13656 01067 017 [২6061206| বইগুলির বাংলা নাম জানিবার উপায় 

শাই। 



বাংলা গছ্ছের প্রথম যুগ " ১০৩ 

? 77///2% 0212), 2). 20. (১৮৩৬ খ্রীষ্টা্ ) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে 

৬১০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ব্ছ্যাবিশারদ পণ্ডিত এইচ, এইচ. উইলসন €1২91781]9 0 
009 01781900612 18190005 ০0 101, 0819), 23 ৪0 0116109] 50110151 

810 11217912601 নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও 

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে 
তিনি লিখিয়াছেন-_ 

11185917806 50016 01501010601)5 210 01056120015 1706 700060 10 

111] 1 17181160], 09101001511 01 079 06019175101 01 1100175 2110 610১5, 

৪00 009 038 ০01 1১8101010)165. 

উইলসন, গ্রীগ্নারসন প্রভৃতি পপ্তিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, কিন্ত £/77%226 0114%2/5 পুন্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮০৩) 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তাঁলিক! ছাপা আছে 
(20.৬1--1,1৬), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইরূপ--219001091 07 09 

1367081 1.810008509 3 20 701601, 10) 18106 ৪00100175. ইহ! কেরীরই 

ব্াকরণ। , প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম ছিল না। নুতরাং £72%640 07:4%:2/6 

এর ধৃত মানিতে হইলে কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্েই বাহির 
হইয়াছিল বল! চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখাা-পত্রে উহা ১৮০৫ লালে 

মুদ্রিত বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । আখধ্যা-পত্রটি এইরূপ 

09121017211 01 0)6 | 1391708162.18100089. | -:1 1179 56০0174 

1:016017, সা) £0100175, | 135 ১0216), | 1920197010০ 

91000051076) 7361002166, 800 01210120 1 1-900955, 1000১5০০198 ০৫ 

[075 আ11]1507, | - 1 56121000019, 1 50060 26 006 011551010 101555, | 

[805 | 

পৃা-সংখ্য।-_মাখ্যা-পতর ও তভৃমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠা, 

গোড়ার দিককার অপেক্ষাকৃত বৃ€ৎ অক্ষরে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধায় ছিল; ১। 

01160615) হ। 01 রা 19005, ৩। 01 90105, ৪1 01 

090005105,  £900169, 061158055 610) ৫ 6)? 801500%53, ৬। 01 

0:000005, ৭1 01 ৮6103, ৮। 001 10709011091016 09810210165, ৯। 

৪1 30010১047 ৮0109, ১০1 06578951১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্ধান্ত-- 

01781091815, 01177009) /6101)0 2100 1006850163, (1710, 616 083 ০0 

006 6913) [710000 0001701)5, ০017050010203, 



১০৪ ' বাংল! গছ্ের প্রথম যুগ 

উইলপনের মতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।* 

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমি হইতে কিয়দরংশ উদ্ধত করিতেছি_- | 
17109 66 0136 91001. ০01 015 ও] আঞও [010]151)64) 016 ছা 

1185 1770 20) 01000100101 01 01002101062 00015 500018061000/16026 91 

0115 12917171705. 11176 16901011719 70011086010 00161781085 610068011160 

(0 0156 10 006 00110/110 109593, 17101) [ 00 80000110০01 0116 ৬7118010113 

101) 0) 00006150109] 07989 196 630910790 9 109৬7 4011. 

তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ গ্রীয়ারসন বা উইল্ন কেহই করেন নাই, ইত্ডিয়৷ অফিস 
লাইব্রেরির তানিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাঁত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 

১৮১৫ সালে তুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় 

সংস্করণেরই প্রায় পুনমুদ্রণ$ একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযৌজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও 

সামান্য পরিবন্তিত হইয়াছে । চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনমু'দ্রণ, ১৮১৮ সালের 

মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আধ্যা-পত্রে দেখিতেছি-- 116 10810 

1:010011, ৮16) 2001905” লিখিত আছে । ভিতরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে 4015909 0 

09 (0110 12916191)” ছাপা হইয়াছে--ভৃমিকার তারিখ “59181019019, 12100), 

[318৮ সুতরাং ইহ1 চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিক, অবশ্ঠ ৩য় সংস্করণেরই হুনহ পুনমুদণ। 

চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 47/2122%65 . 

পুন্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়। একই পুস্তকের 
আকার লইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা। ৭+১০০, পরবস্বীকালে 

প্রস্তুত ছোট হরফে মুদ্রিত। পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ধে,+ পৃষ্ঠা" 

হখ্যা ৭+১১৬। ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ; 

হয়, ওয়, ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাত। হম্পিগ্য়াল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ 

শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে 

ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ৫ম সংস্করণেও ৩য় সংস্করণের ভূমিকা 

উপল পপি ও শি শপিপপপাপ শত ১ পশ্পাশী পি তি তলত পাপা আপ ০০০১ ০৭ পিটিসি ৩৮২ টি শশী তি শি  শশিতিপশ ৮ টোপ ও পাটি শি শশী শিটিশশীরীীতিতট শশী 

চর 

*. ১৮*৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাট্র্িফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, “"] 21) 

06001001716 09113616911 হিজোাাকা আ1 172109  21661500175 8170 500101013,৮ 

সাটুরিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ দালের ২২এ আগষ্ট তারিথের পত্রে আছে--] 1926 01067 2174 

ঢ7006 ও. 5০0৮0. 641097. ০ [09 13]7621) ঘা 10115 06৬ ৮1070640৮61 

2110 £16209 011151£60-” 

1 ইতিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় ভ্রমন্রমে ১৮৪৫ ্রীষ্টান্%” দেওয়া! হইয়াছে। ত্রীরার- 
সন মাকবও এই ভুল করিয়াছেন । 



বাংলা গছ্োর প্রথম যুগ ১৩৫ 

পুনমুদ্রিত হইয়াছে । ১৮৪৬ সালে জে. রবিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ 

প্রকাশ করেন। 

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কেরী তীহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, 
১৮১৮ ) বলিয়াছেন-_ 

13600641, 29 016 9০7 06 029 137109) 7০৮61007516 7 10019) 2100 079 

061706 018. 0162 [0216 01076. ০0101709109 0100৩ [28950 17705 1১6 15৬৭ 

85 2, 56001010% 01 ৮017 0158 10001081006, [5501] 150910116) 105 10010017007 

01626, 7100 0106 060955719 1051500159 50105150102 0909910 105 1002010800 

8100 0959 01 011761 ০00010155 আ1)0 51510 10 1১015, 151270101) 100198317, 

£১1009519009 01 06181050809 ০01 0715 ০0010 17050 01701৯0019106 & 

৮19 0951121)16 019180%, 

11)6 1)1685010 51710] 2 091501) (6615 10 1)911)ঠ 21919 00 ০0176159 11190 

205 501১180০ ৬/10 01956 ৬170 10259 09০0০85101) (0 ৮1510 1)110) 195 ৮919 1981. 

[1215 06 07910201565 06 015 ০0010/, 170 216 0011৮215216 ৮101) 

15010109205, 219 10761) 01 07620 165060091)111) 61] 10000101060 01907 & 

৮717360 ০50101০00 1000]) 001010610121 8110 119121%, 2170 81)16 60 1011) 

001)561580101) 10 01985016270 20521070956, 1170660, 17050210017761) 

12190016199 8110 19801019 1]) 016 10950 902010103) 216 0910 2018 00 2156 

01790 10001108619) 01) 10051 2091 90101019561 01610 06 50191008 

ড/0410 199 10070 00 0012117 , 

£৮0 20119 09 0805800100510659 , ১:5:০151৮/107000 079 

101610110101 06 20 10061001506, 

, 015851016 10 00910105ি 0100101065 1000, 8170. 161165105 05 

015099599) 01 00815. 130৮1 9, 00161010 0091007% 179 100050 1)9 01,21019 

€০ 0০ 0019১ (0 1015 ০৬1) 38015900090, 50 1006 25 1)6 15 11090009106 

101) 076 ০01150019000929 91 009 ০98116 ১% ১215 

[109 20৮81008269 01199170219 0০ ০০001000158 25601 %:0015026 

[0 016 11970176179, 10) 10010 09 17856 & 9911) 10051590156 5 00 0010 
৬ 

০৪ 67911 1015851:95 3. ৬ 

সুতরাং বাংল ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। 

ত1 ছাড়া, বাংল! ভাষার নিজন্ব মহিমার কথ] উল্লেখ করিতেও কেরী তুলেন নাই। 

১৪ 



১০৬ _. বাংলা গর প্রথম যুগ 

, 13610081606) 21211000906 11010) 19 9001061) 0010 006 925 

09113610021 10 016 5000), 00 076 10000051095 06130009010 036 20100, 200 

(010 01619010515 01 [২2109 01 00 2), 

[61185 76010 50000960 70% 50176) 078৮ ৪ 10700516056 ০01 016 

[7170090950121769 18101080615 91017016201 101 65615 0010056 01 08517655 11) 

8107 [0816 01111019. 11179 1074 195 সাত 7২ হা০১ 001২80৭3001 010021) 

16 196 20101060) 078 [02150051008 196 000110 10 661 [381 01 110018 

৮1৮0 50901 0780 121000556, 966 171100090930091066 15 810005 85 70001) 

৪ 00161017191508528) 10 911 006 ০০০/0195 01]100195 65560 00959 00 016 

00101759০01 13017591) 10101) 108 109 ০9115 11107090500 010191) ৪3 

(106 [10110] 15 11) 016 00701 ০0901001165 91 20101)8. 11 211 016 ০০01705 ০06 

1150100 10] 13610071200 10050 [10199101917 8৮1 00791 [021৮ 01 117018, 

0079 [00111500811 [1৮০ 01611 81001109 11 (116 012150601 012 021000121 

০0000/) 2100 981001]। 00061509100 20% 00917 ৮ ১৯ 

[006 13011098166 179 139 00109109160 ৪3 17010 16911721190 60 076 

50085101002) 2109 01 006 00561 12500080995 ০ [10019 ), , ,0001-00005 

০60) ৬0105 17 07615100506 216 10016 ১00591010, ৬/01২05 &% ৪ 

00217009100 াণশা 50017 740]এণাথ। এ) 19 50 0২847 ঞঘ ত্গাদাগ 

হাব 130041500) 5510 00৬ 10৮/5 আগা তি 0৭105 20090 4) 

১ 011২605শাঞঘ 0৮ জা]107 40005 0০0] 0 [25 09৮10097255, 07 

01)656) 200 10210700161 20০0000। 10 0095 196 €30990)60 0106 01 শা 

21052 7২17২2531৬ ঠা) 0 এবি 0৮ যার 9 

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণশরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, 

৩। শব ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য) ৪ গুণবাঁচক শব্দ ( বিশেষণ ), 
৫1 সর্বনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭| শব গঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, 

১৪। সন্ধিপ্রকরপ এবং ১১। অনয (57185 )। 

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্তবাব্য ফোট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক 

হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুগয়ের রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ 

অধ্যায়ের গর সংখ্যাবাচক শব, ওজন ও মাঁপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, 
সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাঁব দেওয়া হইয়াছে। | 

আাশাশিশীপসিপপাাটাসপীপ শা পপাশ শপ পাস্পাপ্পপাপীশীশপপী পেশ শীপাশিতিশসশসপী শশা শি শাশিস্পশশাশীশিশীশীশ্পীপা টি পাশপাশি পিশপা পপপপশাস ৭ ০ শতশত শিপ টাপশিশ শী কিস 

* দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাবীর শেষ 

হইতেই হু হইয়াছে। 



বাংলা গছের প্রথম যুগ ১০৭ 

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি ক্রান্তিকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত 

দীর্ঘ দেড় শত বসর কালের মধ্যে এক উইলসন সাহেব ব্যতীত অন্ত কেহ ইহার 

সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবন্থী কালে যে ছুই এক জনের পুস্তকে এ বিয়য়ে 

আলোচনা দেখা যাঁয়, ত্াহারাও নিবিববাঁদে উইলদনের আলোচনাই আত্মলাৎ করিয়াছেন। 
১৮৫৯ গ্রীষ্টা্ধে মিঃ মেরিডিথ টাউনসেও্ড এই ব্যাকরণ সঙ্থন্ধে লিখিয়াছেন__ 

16 15 076 0176 01910010081 ৪ 1789 ৪৮৪1 5961] 17806 101 1781] 

10110120606 079 181100806 60 198 3004190, 01৬65660 01 811 11010121019 

81000 06 90100001606 10195010175) 2110 19001060 170 079 17210002611 

2001091% 001100155 105 1017) 2100 101 79 [10119900101081 01500551018) 

01711071010 16911) (16111000101 (0100019. 

পর্ডিত এইচ, এইচ. উইলসন লিখিয়াছেন__ 
116 13810765811 01710701021 06 1917 0216 60181175016 19900117116195 

01 (18 13010785911 21017096, 2100 079. 00101977867 011 1610615 ; 

(109 90601015101) 01 5101)5081)61565, 2110 00111000101 36911৬70156 00901)5 7 

076 110118319105 01 80)600৮95 2100 1[):010819 3 210 16 00200080175 

091 076 ৬৫105: 16 21593 0010)1085 11515 200 0630111)00115 ০0 079 

1705011091)19 ৮০115, 80৮611)9) [016009100105, 66০0.) 200 019595 ৮/10] 

005 55008) 80. 21720060019 01 10101091715, 2100 (919165 ০1 ৯/6101)0 

৪00 10798501695, 1110 10195 216 ০01010161)6119159) 01001) 9১)16959 

৬100 1019৮107200 51001011010) 800 010 939010195 715 50000111101) 

00107810105 200 91611 01705617. 1119 5009) 5 15 15295 52119800119 

11105086650 7 09 0015 06160 ৫5১ 0011) 16500601601) ৪. 5810818709 

79011080100, 0110060 2150 1) 1301, ০01 13191090095 11) 138110811) 10) 

৪ 08105180101) 10109 1210511918.,,... 

কেরীর এই 47£2122%5"*পুস্তকখানি 69742 নামেও প্রদিদ্ধ। পুস্তক 

আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ধে একটি ্্ু(ই লীফে” এ নাম দেওয়া আছে 
বলিয়া পুস্তকেরও এ নামে প্রপিদ্ধি হইয়াছে। বাংলার উহা কেরীর “কথোপকথন, 
নামে পরিচিত। পুন্তকারস্তে কেরী স্বর এ নাম দিয়ােন। পক্সকটির যথার্থ 

সম্পূর্ণ নাম এই-- 
1015105535, | 10650990 | 0 9০106 05820001106 | ০1 | 18 

09088166 181160869, | 59121100016) | 1১010060 ৪6076 11155101 11595, | 

[8০01 



১০৮ বাংলা গগ্ঠের প্রথম যুগ 

এই পুস্তক ১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় ৪ঠ আগষ্ট, 

এই তারিখ দেওয়। আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামরাম 

বন্থ-গ্রণীত 'রাজা গ্রতাপাদিত্য চরিত্র মুদ্রণগৌরবে ইহা অপেক্ষা মীত্র এক 

মাসের বড়। | 

প্রথম সংস্করণের পৃঠা-সংখ্যা ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল 
পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কত-ঘেষা করিয়া 

উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ গ্রীষ্টাবধে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্য। 

৮খ-২১১। তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ ব্যাকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ 

খীষ্াবে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সীমান্ত পরিবর্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, 

45612108016) [009 7, 1878” পৃষ্ঠা-সংখ্যা। ৭+-১১৩। পরবর্তী কাঁলে ইহার 

আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পুস্তক কলিকাঁতার এশিয়াটিক 

সোঁসাইট লাইব্রেরি ও লগ্নের ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি; দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ 

শ্নামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে। 

14212%25-*পুস্তকথানি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক 

সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার 

গুরুত্ব বাংলা তাঁষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া অধিক। উহলসন বলিয়াছেন, এই 

পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌথিক ভাষা! শিখিবার পক্ষে 

সে যুগে ইহার উপযোগিতা অন্ুমেয়। ৫৮ বৎসর পূর্বে (১৭৪৩ খ্রীঃ) লীসবনে 

মুদ্রিত “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'* পুস্তকে যদিও ভাওয়াল পরগণার প্রাদেশিক 

মৌখিক ভাষা! সর্বপ্রথম ব্যবস্থত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিষয়বস্ত ছিল সন্ীর্ঘ-- 

মাত্র খ্রীষটধর্খ্বের মহিমা! প্রচার; লেখকের শব্দকোষ ছিল সংক্ষিণ্ড। কিন্ত কেরী- 

সংস্কলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাঁতা-ররামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের 

স্্ীপুরুষের দননিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধন ও আচার ব্যবহার লইয়। 

রচিত হইয়াছিল। রচনা হইলেও ইহার আদশ ছিল-ত্ী অঞ্চলের মৌখিক ভাষ। 

এবং এই ভাষাই পরবত্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ 

হুইয়। পড়িয়াছে। ম্থৃতরাং বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক 

মহামুল্যবান্ বলিয়। বিবেচিত হইতে পীরে। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক 
পপ শশী পিপশাপাপপশসীপপপীশসি শা শিশটী শাশপপিস 

€ 

* চুপ্প্রাপ্য গ্রস্থমাল। ১২ নং। এই পুস্তকথানি দশ্প্রতি শ্রসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 

এবং গ্যুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা-লিথিত ভুমিকা ও টাকা সত রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। 



বাংলা গ্চের প্রথম যুগ ১০৯ 

রীতিনীতির পরিচয় হিসাবেও এগুলি কম মুল্যবান নয়) ডক্টর হুশীলকুমার দে 

তাহার 422557 22257 1,1/2%/6 (১৯১৯ ) পুস্তকের ১৩৬-১৪৭ পৃষ্ঠীয় 

এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 

ব্যাকরণের মত £7£22%45""'পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা 

পত্রে ছিল নাঁ। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,__ 
11726 05 01 1010170199 95 ০0101016105 925 [9351016, 1 1786 

8001080: 50109 561051015 [91569 10 00171909968 0121097093 11101 

9010)900 ০1 2৪. 0017785010 1180019) 210 60 5156. 07610 [0165015617 10 

(116 17860191 5019 01 076 709:5015 50019009980 09 109 27218, 1 

10911956 016 11016261000 106 50 62800 10080 0159 তা1]1] 0000 01019 

25515% 05 50106170) 006 0011115]] 2 ০015106191)19 টিং 01 079 

001)63010 9০010010০01 016 ০00170%. 

1176 6198 20৮ 06 19015 09 855151 11 20০01011105 00151400095, 

11101) 15 0011616 0010021) 80. 6%0611606 0001707 11681199002] 00 

(1656 13110911200 ৮1101), ৮1161) 001009119 ০010158660 %111106 10- 

60101 &) 10016) 11) 616991706 2100. [9919010017, 1123 1001060106০ 

001000119  0015 91091] 0117 270 00 01090610216 006 00111517105 ০1 

(০ 0: 00166 10016) 01170109115 11510990025 010 076 520790110, 

7711656 ত111] 00110 8 1950121581165 0? 19090155 10 016 1301008199, 

019009117 19600207100 00016 200 00016 01600010) 011 076 500091)0 19 

11010000060 10 0179 1)101)91 012551081 ৮/01135 11) 00618000906, 

এই পুন্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কার্যে 

তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনীবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের এক জন 

মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিম্ময়কর। গ্রন্থের রচন। সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও 

ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অন্বীকার করা যায় না। কেরীর 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু "এশিয়াটিক জর্ণাঙগে 
লিখিয়াছিলেন-__ 

5 9৮100105076 012060021 0900900% 06 1719 005, ৮76 109, 

00106 ৪ $61/ 05600] 09100100006, 1119 138110811 210 1508119 
ডি 

-স্পাশিশা্াীীীীশীশী শিট ০৭7-৮ ২ শাশীশগী শিিাপপপশাশিস্পীপাটটিশিশীিশিিশিিশিশি শশা শশী াটিশাশিপাীপপিশি 

1 10 01950170507 10207)16506005 2 0801005 214 11551) 01000750106 

17211061955 (68111085, 27010010173 01 00817901565 01 13670521717 মত 911500, 
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(0011000163,. 01656 /616 ০0220009960 11) 0176 01151091 39105811, 01002015 

9/ ৪ ০16561080৮6) 810 129 106 ০01018160, 1) 169198০% ০01 016 

61801) 0০৮6৫ 01799 01500959101 90100 1106 25 16 15১--17 15 

10566 2100 001]121) 2৩ 61] 55 10016 00116 101075)--00 075 09090190 

5061165 ০01 ৪. 5000 1012) 6%10101005 0011606 08175011050 02016, 

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তীহার্দের লিখিত ও অনুদিত পুস্তক মারফৎ 

আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, মৃত্যু বিদ্যালস্কারই 

এই সুকল কথোপকখন রচনার জন্য সম্তবতঃ দায়ী। অন্ত কেহই তাহার মত 
মৌথিক ভাষা এবং প্রচলিত “ইডিয়ম” সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাহার 
কথোপকথন-পরদশিতার পরিচয় আমরা তীহার বক্রিশ সিংহাপন। “হিতোপদেশ 

ও “প্রবোধ চন্ত্রিকা+য় যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন 

পুত্তকটি বাহির হইয়াছে, আঁজ সকল প্রশংসাই তাহার প্রাপ্য । 

1)/2/22%/65 . * . পু্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও 

মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা» মহাজন আসামি, 

বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজুরের কথ! 

বার্ডা, খাতক মহাজনি, সাধু থাতকি, ঘটকাঁলি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট কর), 

স্বীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া * কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথ, কাধ 

চেষ্টার কথা, কন্বগ, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমাঁন, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক 

কথাবার্, মাইয়। কন্দ, যজমান যাঁজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন--মোট 

একক্রিশটি অধ্যায় আছে। মুল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অস্তুবাদ 

দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। “জমিপার বাইত” বৃহত্তম অধ্যার। জমিদার ও প্রজার মধো 

যতদুর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইস্বাছে। শেষ মধ্যায 
“কথোপকথনে” সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাঁওয়াদাওয়। ও 

রোসনাইয়ের কথা, বাকী সকল অধ্যায়েরই বিষয় শিরোনামায় দেওয়। আছে। 
তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের 

কথাবার্তা স্বীলোকের কথোপকথন প্রতৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে 

রচিত ষেঃ এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকর্চাদ ঠাকুর, ছতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের 

' পরবর্তী কালের' কৃতিত্ব অনেকথাঁনি লঘু হইয়া! পড়ে। খ্ীষ্টধন্-প্রচাঁরক পাঁদরি 
এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়। কেরী যে 
তাহার, সঙ্কলনে “কন্দল”” ও “মায়! কনাল”” অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে দ্বিধা 'করেন নাই, 

পিপি” াপপপ্ 

*₹. তিরিয়া জেলে, 151)67]12া) | 
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ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে 
তাহার নিন্দাবাঁদ করিয়াছেন। কিন্ত বাংলা ভাঁষার সর্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ- 

বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বসিয়। কেরী বাক্যছষ্টির জন্ত নাসিক। কুঞ্চিত করিতে পারেন 

নাই। বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই “কথোপকথন+ বইথানির সহিত পরিচিত 
হওয়| উচিত।, আমরা কৌতুহলী পাঠকের জন্য নীচে সীমান্ত ছুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
করিলাম ।? 

মজুরের কথা বার্তী 

ফলনী কায়েতের বাড়ী মুই কা করিতে গিয়াছিনু' তার বাড়ী অনেক কাষ আছে। 

তুই যাঁবি। না৷ ভাই। মুষ্ট সে বাঁড়ীতে কায করিতে যাঁর না তার। বড় %&ট1। মুই 

আর বছর তাঁর বাড়ী কাষ করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়! 

দিলে না মুই সে বেটর বাড়ী আর যাব না। 

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মৌকে আগু এক টাকা দিয়াছে 

আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয় আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে। 

আচ্ছ1 ভাই। যদি তৃই মোকে সে বাড়ী নিয়! যাঁৰি তবে মুই তোর ঠাই মোর 

খাটুনিঃনিৰ 1 ভাল ভাই। তুই চল তোর যত থাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব। 

স্সিলৌোকের হাট কর 

আয়টে সকাল করে চল সত! না বিকেলে তো নুন তেল বেসাঁতি পাতি হবে না। 

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি হতার কপালে 

আগুন লাগিয়াছে। পোড়৷ কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সুতাথাঁন। সে সকগ 

স্থতা আমি এক কাঁহন বেচেচিটে । 

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছ। করে না। চগ্গ দিকি যাই না গেলে তো 

হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবেকি দিয়া অর আধ 

সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে। 

ওগো দিদি হত আছে। বাহির কর দিকি দেখি। 

নারে তোরে আর স্তা দিব ন৷ আর দিন তুই যে স্তা হাটকিয়াছিলি তাহাতে আমার 

সত নষ্ট হইয়াছে । 

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোঁচের হয়তো নিব । , 
পপি পেস ০ 

প্পশাস্পি শপ পি পল পাশা পিপাসা পাশপাশি পিপিপি 

* ছু্্রাপ্যগ্স্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহ! মুদ্রিত হইয়াছে ।__ 
+ ১৮*১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংশ্থরণ হইতে । 
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কন্দল 

আর শুনেছিসডে নির্দলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কীরে আর চকে মুখে পথ 

দেখে না। হ্যান্ভাথ। কালি যে আমার ছেলে পথে ভাঁড়িয়াছিল তা এ্রবুড় মাগী তিন 
চারি ছেলের মা! করিলে কি ভরস্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিবা গেল। 
সেই হইতে ষাইটের বাছ। জরে ঝঁউরে পড়েছে । এমন গরবাঁশুকি বল্লে আবার গালাগালি 

ঝকড়া, করে। এ ভাঁতারখাগি সর্ববনাঁশির পুতট। মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার 
মাথা পলাঁউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাঁউক। 

হালে ঝি জামাই থাগি কি বলছিন। তোরা শুনছিস গো এ আটকুড়ি রাঁড়ির 
কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের 

মাথার উপর দিয় কলসি নিয় গিয়াছিল।ম যে তৃই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিম। 

তোর ভালডার মাঁথ! খাই হালে। ভালড| খাগি তোর বুকে কি বাশ দিয়াছিলাম হাডে। 

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি মামার 

ছেলের কিছু ভাগ মন্দ হয় তবে কি তোর ইট| ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে ত৷ 

করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে 

উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রেমরে। ও যে কালি প্প্রাতুকালে 

বাছা করে কান্দে তবেই ও অস্কারির অঙ্কীরে ছাই পড়ে। হা বউবাড়ি তোর 

সর্ববনীশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে ন1। 

ওলৌ। তোর শাপে আমার বা পাঁর ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি 

আমার ঝি পুতের পায়। যাঁলে। যা বারোদুস্ধারি ভাড়ানি হাট বাঁজার কুড়ানি থানকি 

বা। তোর গালাঁগালিতে আমার কি হবে লে! কুন্দলি। 

আইং | এমন কর্ম কি ও দেখে করেছে তা। নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। 

তুইও যাঁ। ওযাঁউক। আর ঝকড়। কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়পি রাতি পোয়াইলেই 

দেখ। হবে এত বাঁড়াবাঁড়ি কেন। 

টমাস, বাঁমরাম বনু, মাশম্যান ও ফাউণ্টেনের আংশিক সহায়তায় মনুদিত কেরীর 

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ গ্রীষ্টান্বের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। 

প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮*১ ্রীষ্টাব্ৰ বলির উল্লিখিত থাকিলেও 

উহ প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সাঁলে প্রকাশিত হয়। ঞ্ুস্তকের আখ্য।-পত্র এইরূপ-- 
ধ্পুস্তক | তাহ। ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য ।-- | যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন মমুষ্যের ত্রাণ ও 

কাধাশোধনার্থে-_ | তাহার প্রীথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ-- | মোশার* ব্যবস্থা |--.| 

ফ্িশরালের বিবরণ ।-- | গীতাদি-_ | ভবিষ্যত বাক্য ।-_-| মোশার ব্যবস্থা-- | তরজমা 

হইল ডের ভাষ। হইতে ।-_ | শ্রারামপুরে ছাপা হইল ।--| ১৮১ 



বাংলা গগ্ঠের প্রথম যুগ ১১৩ 

1179 7১6009060০1) বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেষ্ামেন্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ 

সালে প্রকাঁশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মাশম্যান্-ওয়ার্ডের ১৮০১ ১৮ই 
ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তীহার| লিখিতেছেন-_- 

[176 ঠি5% 50150050079 010 75500751006 15 06211 [816 0010007 

12. €0 076 0011-00110 008009106170005. 

১৮০২ সালের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি-- 
[17915369696 01005 09006806001) ৬1] 06 11060 0636 ৮601) 200 

19219 20006 00 01100 076 1556 50100179 1000 009 01 09 19362079180, 

11010010 70 200 50101701735 50179, 0118 17000160 ০00193 ০1 (76 

[58115 15219111256 1066]. 9:06160 1)/ (6 0011656 2 0210005. ৪ 

অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেপ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ গ্রীষ্টাব্ধে জুগাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল । 
ঠিক এই সময়ে কেরী বাংল! ভাষ| ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কার্জ করিতে ব1 
করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগষ্ট তারিখে লিখিত 
তাহার পত্রে তাহ! জান] যায়। তিনি লিখিয়াছেন-- 

[10859 50106 (1109 09791 1)961 ০0170015105 076 0170 012, ৬011) 17101 

[1 0100$59 10 ৮10. 10 13810759196. 1176 05101) 15 00 009৬6 60 019 

1790565 01 0015 00010) 076 06: 599091 15 1060853 1019551105 10 

18111 বা) [মহা ব ০ বা) ০০01010710৭ 01 

থাবা 30019 7) গুযাতাণ £00০9ঢ মন) 9৯০৮০, 11000005616 91)0014 

0০০00 810000 ৮/০ 10000190 09595 , * 5 

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমর! পাই নাই। এই সময়ে কেরা 

কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের ছেলেদের সহিত মেলামেশ। করিয়া খ্রীষটধর্ব অবলম্বন 
করিতে তাহাদিগকে উৎমাহিত করিতেন। দেওয়ান গঞ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু 

নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীর লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ঞন্ত্র গ্রীষধর্ম গ্রহণে অদন্মতি 

জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গ্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন করিলে কেরা তাঁহাকে 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বই বাঁংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

সেই উপদেশ কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি ন! জানা যায় না। কেরীর পত্রে ( ৩১এমাগষ 
১৮০২) আছে-_ | 

0106 01076 1151 009150105 1) 13010591 10 [00110 ০01 [10091 2 08070501 

01 09 1266 টেট (021) 5176১ 1)95 0661) 86618] (063 00 596 016) 

8100 ] 17759 01056] 7195560 0001) 17107 079 10009010706 06৪ ০৬1০৫, 

[16 20০099100 11105611 100010%9101016 ) টিএট 1785 ৪ 90100 09519 60 06 

১৫ 



১১৪ বাংল! গষ্ভের প্রথম যুগ 

11809 20০00910060 ৮110) 079 5016170865১) 09100017115 85000010),  1178৩০ 

00508060 11] (0 860 90176 01 001 1095 1)090105 017 90191109 (810518690 

1000 1179 1361709165 191000229 ১ 185 006160 17110 211 [0 85515191006 10 

00116061006 000) 2170 09617170710 016 5৪9 01010001100 50105011915 

(0 10116 01]. 800100 0761101) 10965951716 ৮/০10 10010 006 10008) ||] ০ 

(015 901161008, ] 16001010)610060 117) (0 10617 ৮110 13010100895019+5 

90000100%, 9110010 176 00006109191) 1 91911 85196107 0019 00199 0179 

090 01 3019006 11 015 0211 00210 01 019 ০110. 

১৮০২ শ্রীষ্টান্ডেই কেরী কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামাযণ ও কাশীরাঁম দাসের মহাভারতের 

সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপ! সুরু হয় আগে, ইহ চারি থণ্ডে 

সমাণ্ হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমর! বাজারে যে সকল 

রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেমের 

আদর্শে মুদ্রত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবস্তী সংস্করণে কৃত্তিবাঁস কাশীদাসের 
উপর কলম চালাইয়। “অবিশুদব” মুল্নকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

ওক্ড টেষ্টামেপ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্ধের জানুমারি মাসেই 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্য।-পত্র এইরূপ-_ ? 

দাউদের গীত।-- | এবং | ফিশ ডীহার ভবিষ্যৎ বাক্য।-__| শ্রীরামপুরে ছাপা 
হইল | --১৮০৩ | _- 

এই পুম্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাতুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার 
এক শত খণ্ড ৬/০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্য।-পত্রে 
প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টা ভূল । 

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, বাংল! অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কত অভিধান রচনার 

ও বাইবেল অন্নবাদের কাজ ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ গাঁলের মধ্যেই আরন্ধ হইয়া ছিল, পূর্বে 

যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি । ১৮০৩ খ্রীটাব্ব হইতে কেরী বিশেষ করিয়া তাঁহার 

সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হন্তক্ষেপ করেন?) সংস্কৃত ও বাংলা অতিধানের কাজও 
অনেকখানি অগ্রসর হয়। নিউ টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বাকী 
অংশের অনুবাদের কাজেও তাহার অনেক সময় ব্যগ়িত হইত । অগ্কবাদের ভাষা সম্ন্ধেও 
তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়। উঠেন। ১৮৭৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলিকাঁত হইতে 
সাঁটর্িফকে তিনি লিখিয়াছেন-_ 

11 0005 15 1000) ০০০০0160 111) 016 96001706100 ০1 015 176৮ 

(65191006106, 210 016 16109107106 70216 01 016 ০010... 210 107 10100 

1395 ৪8০00116050 1170001) 10185 (02105 56610106 ০৪ ৮0105, 0012565, 2170 
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1010175 ০0 9069011) 0326 1615 092119 00001909160 001 819 0661 007001- 

(91010), 5557 7109 21061800109 10 079 56০0170 6010010. 216 01986 2170 

[10106101097 17096 50 11001 10/8591, 1 11201619065 00 10621710075 

০0050006101), 110009 16 7111 1)9 101612010 ০০6০6, , ,,.. 9010)90060 6০0 

(16 010101920 200 2101009067510705 06 56%0181 120110165, 200 50106 ০911 

01811518060 1১ ৪. 0805 1000 ৪. ০0011909181 18100806, 01 1110) 86 ০211 

(0110 50106 1068১161016 1199 [01110060 0%. 

এ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাইল্যাগুকে কেরী লিখিয়াছিলেন--আমি মহা্বাপ্রভাষায় 
ধ্মগ্রন্থের জন্বাদ সুরু করিয়াছি । হিনুস্থানীতেও করার ইচ্ছ৷ ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের 
কাছে শুনিলাম এক জন সামরিক ভদ্রলোক হিনুস্থানী ও ফাঁসী তাযাঁয়ু গদপেল অন্বাদ 
করিয়া কলেজকে তাহ! উপহার দিয়াছেন***মেজর কৌনক্রক এই কাজ করিয়াছেন 
জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 

বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্তা, উদ্ভিদ্বিষ্থা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতৃছল ও 
উৎসাহ, ধর্মোন্মাদনা ও ভাষাতত্ব আলোচনার নীচে মাঝে মাঝে চাপা পড়িলেও 

একেবারেই ঘে বিনিষ্ট হয় নাই “পিরিয়ডিক্যাল আ্যাঁকাউণ্টসে প্রকাশিত জর্নাল ও 

পত্রগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। ১৮০৩ সালের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ 
আবার প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়। উঠে। কলিকাতার কোম্পানীর বাঁগানের 

স্ুগারিণ্টেণ্ডেটে ডক্লিউ, রঝ্সবার্গের সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা ত্তাহাকে এই দিকে আকষ্ট 

করিয়াছিল। ১৮০৩ সালের ৭ই সেপ্টে্বর তাহাকে লিখিতে দেখি (রাইল্যাগ্ুকে )-- 
1 17259 10110 /191160 0 9011)105 ৪ [991501 (01)21076 (17617900191 1)15001% 

০1111019006 5906091016 1):00000610905 6১:091690) ৮1010) 1017 20001 

1793 1091) 21001101001 5958191 98219. 

১৮৪ সালের গোড়াতেই তিনি কলিকাতায় একটি কৃষিবিষয়ক গ্রমাজ স্থাপন করিয়া 

অনেকটা! আশ্বস্ত হইয়াছিগেন। ফোট উইপগিয়ম কলেজের প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত 
মৃত্যুপয় ও রামনাথের সহায়তায় তাহাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। 

১৮০৪ খ্রীষ্টাবদেই তাঁহার ব্যাকরণের প্রথম তিন অধ্যায় শ্রীরামপুর মিনার্ভ। প্রেস হইতে" 
পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়্। কোলক্রকের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম থণ্ড 

১৮০৫ স্রীষ্টান্ধে বাহির হইয়াছিল, পরবত্বীঅংশ আর বাহির হয় নাই। 
১৮০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সাত কো জক্রক মারফত বন্দোবস্ত ক্রুরিয়া বেরী 

বেদ অনুবাদ বর্ধরতে স্বীকৃত হন কিন্তু কাঁজ করিতে আরন্ত ফরিয়! দেখেন, উহাতে এত“সময় 
য় হয় যে বাইবেল অনুবাদে যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা 

পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৪ থ্ীষ্টাবে মৃত্যু্জয়ের সহায়তায়, কেরী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ 

চা 
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করেন। অমরকোঁষ অভিধানের সম্পাঁদনকার্ধ্েও কেরী এই সময় হইতে কোলক্রককে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮৮ খ্ীষ্টাবে বাহির হয়। ১৮০৪ শ্ীষ্টাবের ২০এ 

সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞজের পাবলিক ডিনপিউটেশনে কেরী গবর্ণর 
জেনারাল ওয়েলেসলি এবং তদীয় ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে 

কলেজের ছাত্রদের এবং সর্ধাধ্যক্ষ ওয়েলেলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি 

দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি। 
১৮০৫ খ্ীষটান্বে মরা ব্যাকরণ * প্রকাশ করিয়। কেরী চিরদিনের জন্ত সমগ্র মরাঠী- 

ভাষাভাধট্দের স্মরণীয় হইয়াছেন ১৮০৫ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেগগল-এর 

তদানীন্তন প্রেদিডেষ্ট দার জন আন্পট থারের প্ররোচনায় এবং এশিয়াটিক সোনাইটি ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জের আর্থিক সাহায্যে ( দেড় শত হিদাবে মীসিক তিন শত টাকা) 

উইলিয়ম কেরী ও জৌশুয়। মাশম্যান ভারতীর মহাকাব্য ও শাস্গরন্গুলি ইংরেজী অনুবাদ 

সহ গ্রকাঁশ করিতে উদ্ভত হন। ১৮০৫ সালে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইয়া! অনুবাদের 

কাজ আরম্ত হয়। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্াবে মূল মংস্কত রামায়ণের 

১ম খণ্ড ইংরেজী অন্গবাদ সহ গ্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ_ 
1091 ৫1085018196 ৬৪117096111 17 0091 01101171 50102911010 

৪ [00056 02091901010)1 ৮04 90180810019 2905)1 109 ৬11]1010 05155 8170 

[09108 118151)080.] ৬91. 11 ০0009111001 09 050 13008. 96181010৯১1 

180০. 

পৃষ্ঠা-সংখ্য। ৬]+ ৬৫৬, গবর্ণর জেনারাল সার জর্জ হিলারো বার্লোকে উৎমর্গীকৃত। 

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ »ন্পূর্ণ হইয়। ১৮০৬ সালের ৩০এ আগষ্ট বাহির হয়। ইহাই 
বিদেশীদের লেখ! সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আধখ্যা-পঞ্রটি এইকপ-- 
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& 11591 06 1[01186905, 0৫ [২০০)+24 (0709%)1+9 (10150) 1 রিচার্ড 

মারকুইস ওয়েলেসলিকে উৎসর্গীকৃত। 
ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যা্রয় বিগ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাঁচম্পতির খণ শ্বীকৃত 

হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের 500: অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজী 
অন্ুবাদসহ, গদপেল অব সেন্ট ম্যাথু তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও বাঁজসনেয় সংহিতা বা 

ঈশোঁপনিষৎ ইংরেজী অনুবাঁদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কেরী মৃত্যুগ্য-রামনাথের সাহায্যে 

১৮০৬ গ্রীষটাববের পূর্বেই যে বাঁংল! দেশে উপনিষৎ গ্রচাঁর করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ুদ্রণের স্থবিধার জন্য কেরী এই সালেই মনোহর কর্মকারকে দিয়া এক সাঁট ছোট 

দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব স্ুদৃশ্ত হইগ়াছিল। এই সালেই তিনি 
এশিয়াটিক সৌসাইটির সদস্তপ্রেণীতুক্ত হন। ১৮৩৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিশি সোসাইটির 

সদগ্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির কমিটি অব পেপার্স-এর খুব উৎসাহী 

সভ্যও ছিলেন। 

১৮*৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিষ্ঠালয় কেরীকে ডর অব 

ডিভিনিটি উপাধি প্রদান করেন। এ সালের ৮ই ডিসেপ্বর তারিখে তাহার পত্রী ডরোথি 

দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রন্ত থাকিয়। মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সালে ওল্ড 

৫ষ্টামেন্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড ( ইশায়া-_মালাচি ) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে 
১৮০৫ সাঁল মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ__ 

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। -- | মানুষের ত্রাণ ও কার্ধ্যশোধনার্থে | যাহা প্রকাশ 

করিয়াছেন ।- | তাহাই ] ধর্মপুত্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।_| 

মোৌশাকরণক ব্যবস্থা । | ফ্িশরালের বিবরণ।-- | গীতারি।- | ভবিষ্যদ্বাক্য। | 

তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই ।--| এব্রি ভাষা হইতে তর্জম| হইল।-- | শ্ররামপুরে 

ছাঁপা হইল ।-- | ১৮০৫ 
কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান 

রচনার বহর দেখিয়া! অনেকে বিশ্বপ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ 

করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেঞ্জে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের 

কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে "বাহার 

তাহার কীর্তিকলাঁপ অনুধাবন করিবেন তাহারা এই বিরাটিত্ব দেখিয়! বিস্মিত হইবেন না। 
22 শী শাশাাীীীশিটি ৬৫০০০০০৪০৯৯ 
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এই সময়ে তাহার দৈননিন কাজের একটি তাপ্সিক। এক জন মিশনরীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই। 

তিনি শধ্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছটায়, হিক্র বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাঁসন! 
করিতে সাতটা বাঁজিয়। যাঁইত। তার পর পরিবাঁরস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসন! 

করিতেন। প্রাতরাশের পূর্বা পর্যন্ত ফাঁসী মুন্ণীর সহিত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতরাশের 
পর পণ্তিতকে লইয়া রামায়ণ অঙ্ুবাঁদের কাঁজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়। বেলা ছুইট! 

পর্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ী ফিরিয়। সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুম্তকের প্রুফ দেখিতে 

হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহীর লাঁরিয়। তিনি মৃত্যু্রয় পণ্ডিতের 
সহায়তায় সংস্কতে, বাইবেল অনুবাদ করিতেন । এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গ। পঞ্ডিতের 

নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংল! অনুবাদে বদিতেন। রাত্রি 

এগারটার সময় গ্রীক (রাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়। তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ 
ন| হইলে তিনি এই ধরণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না এবং অমুথেও 

তিনি খুব কম পড়িয়াছেন। 

১৮০৮ সাপে রামায়ণের দ্বিতীয় থণ্ড ( অযোধ্য। কাণ্ডের প্রথম!) প্রকাশিত হয়। 

৮ই মে তারিথে তিনি মিম শালট রুমর (11155 018119$6 [২017011) নামক এক জন 

স্তান্তবংশীয়! জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেন। 

১৮০৮ গ্রীষ্টাব্বে কলিকাতার এশিয়াটিক সৌসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 4512%% 

16567270165 0? 77275200%5 07 /2 ১০০, -র দশম থণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় কেরী 
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নামক প্রসিদ্ধ গ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়? ইহাতে উত্তর-বজের খতু অনুযায়ী চাষের, উৎপন্ন 

বিবিধ শন্তের এবং লাঙল গ্রতৃতি যন্ত্র বিষয়ে যে গবেষণাঁলন্ধ পাণ্ডিত্য গ্রদশিত হইয়াছে 

তাহা বিস্ময়কর এবং এদেশে সম্পূর্ণ নুতনও বল চলে। লাঙ্গল, কোদাল, মই, ডোঙা, 

কান্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সচিত্র পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়। যায়। শুধু দিনাজপুর জেলা 
নয়, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশের তৎকালীন কৃষিকর্ম্ের ইতিহাস আছে ।* এই প্রবন্ধের 

শেষে ( ১৩* বতমর পূর্ব্রে ) কেরী বলিয়াছিলেন_ 
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বাংল। দেশের কৃষি সম্বন্ধে ধাহাদের কিছুমাত্র অনুপন্ধিংস|! আছে, এই প্রবন্ধটি 

তাহাদের পড়িতে অনুরোধ করি। 

১৮০৯ সালের ১ল। জানুয়ারি কেরী কলিকাঁতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন 

এবং ৩৪নং বউবাজারে বাঁস! ভাড়া করিয়। কলিকা তাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম 

স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তারিখে ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় থণ্ 

প্রকাশিত হইয়া! বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্য-পত্র এইরূপ-__ . 
ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য || বিশেষতঃ. | মন্ুষোর ত্রাণ ও কার্ধ্যসাধনার্থ তিনি যাহা 

প্রকাশ | করিয়াছেন।-- | অর্থাৎ | ধর্্পুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে 

চারিবর্গ | মোশার ব্যবস্থা || ফ্িশরালের বিবরণ ।- | গীতাদি || 

ভবিষ্যদ্বাক্য ।-- | তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ ফ্লিশরালের বিবরণ এই ।-- | এত্রি ভাষা- 

হইতে তর্জরম। হইল । ] শ্রীরামপুরে ছাঁপা হইল 1-- | ১৮০৯ | _ 

বাইবেল সম্পুর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি 

সাংঘাতিক অন্ুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাঁম্য বহু ঘাত-গ্রতিঘাত 

এব$ প্রন্তিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জরবিকারে আক্রান্ত 
হন এবং ছুই মাঁস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। ত্তাহার জীবনের আশ। একেবারেই ছিল ন|। 
এই সময়ে ড্র মাঁশম্যান ফোট উইলিয়ম কলেজে তীহাঁর প্রতিতৃম্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। 
১৮০৯ সালেই উড়িয়া নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ দাঁলের শেষে 
প্রীরামপুরের .মিশনরীর1 বিলাঁতে মূল সোসাইটির নিকট যে বিবৃতি প্রেরণ করেন তাহাতে 

সংস্কৃত ভাষায় (মৃত্যু্জয়ের সহায়তায় ) নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশের উল্লেখ আছে। এই 
সমস্ত কৃতিত্বের গ্রধান অংশ তাঁহারা কেরীকেই দিয়াছেন । 

১৮১০ খ্রীগাবে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড ( অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ ) প্রকাশিত 
হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী হেডপপ্ডিত বৈষ্থনাথের সহায়তার প্রস্তত 
কেরীর মরাঠী অভিধানও বাহির হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্য। ]]+৬৫২। 

১৮১১ সালে উড়িয়। ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। পু 

১৮১২ খ্রীষ্টান্ের জানুয়ারি মাসে কেরীর পঞ্জাবী (শিখ ) ব্যাকরণ এবং মা 

মাসে কেরী-সম্পার্দিত “ইতিহাসমালা/& প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্তান্ঠ' 
ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত উইলসণট প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডত্রো যে সকল 
আলোচন। * করিয়াছেন এবং পক্টপ্তী কালে যে সকল আলোচন। হইয়াছে" তাহার 
কোনটিতেই এই পুন্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ সাল হইতে ১৮৫২ 
সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্তর বাংলা গন্তে এবং ইংরেজীতে বাংল 
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তাঁষ! সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবের 
এবং আইনের বহি পর্যন্ত ফোঁ্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্ত তাহার 

প্রায় দকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একশত কপি) কলেজ-কর্তৃপক্ষ 

থরিদ করিয়াছেন এবং কলেজের জন্ত মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের 

প্রোসিভীংসে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাকি ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত 

পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্ের বিষয় এই যে কুত্রাপি কেরী-সন্কলিত 

ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লংও তাহার তালিকা এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন 
নাই। শ্রীরামপুর মেময়েন-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা 
হইতেও “ইতিহাঁসমাল। বাঁদ পড়িয়াছে* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে 
পাঁরে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে “ইত্তিহাসমাঁলা/র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, 

নুতরাঁং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে -এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 

পুস্তকের আখ্যা -পত্র এইরূপ-_ 

ইতিহাঁসমালা। | 0 | £& 0011600101 | 911 9601199 | 1) |] 01 13618196 

[,81100806. | 00116060 0011] %811005 9001065. | 13 ৬. 02165, 1). 

1). 11716201167 0? 79 501709176) 1361072166) 20701 117101802 

[,210508569, | 17009 0011675০10৮ ৬৬11171 | 5012100015 : | 

17117060 26016 [11551017) 17955, | 1812, 

পুস্তকের পৃষ্ঠা'সংখ্যা আখ্য।-পত্র ধরিয়। ৩২*। কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর 

প্রত্যেক পুন্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাঁটাও বিশ্বয়কর। এই পুস্তকের 
এক এক থণ্ড বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 
আছে। 

দীনেশবাঁবুর বাংলা-সাঁহিত্যের ইংরেভী ইতিহাসে ও ঘুশীলবাবুর পুস্তকে “ইতিহাঁসমাল। 

সম্বন্ধে সামান্ত উল্লেখ আছে। “ইতিহাঁপমাল।” বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমটি, 

গল্পগুলি বহু বিভিন্ন স্থান হইতে আহ্বত, সকলগুলিই অন্ুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও 

সম্পাদক ও সঙ্কলন-কর্তী। 

'ইতিহাসমালা”র ভাঁষ|! ফোঁ্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক ধুগের ভাষা অপেক্ষা 
অনেক উন্নত এবং গগ্ভরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গলগুলির 
অধিকাংশই ব্য্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের "কর টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি 

বরং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন তা হইলে বলিতে হইবে, বাঁইবেগ- 

অন্থবাদর আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্ধন ক র্দ্দন-অবস্ত “কথোপথনে'র সবেগ 
পাশ শীশিীশিতশাশিটি ৩ 

প্র এ ্রীয়ারন তাহা ঠাহার 7৫ 81 271177775 07 7116 ,527৫71072 তিতা 

পুণ্তকের শেষে এই দশটি মেময়েন-এর একটি সংক্ষিপ্বমার তালিক| করিয়াছেন। 
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সাবলীলত। ইহাতে নাই, কিন্তু ভাঁষা নিতান্ত নীরসও নম়। সামান্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
করিতেছি-_ 

৪০ চত্বারিংশ কথা ।-_ 

এক রাজার অতিম্নরী কন্ঠা কিন্ত সে হরিণীবদন। জন্মিয়াছিল রাজ! তাহাতে 

সা! ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক ত্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় 

বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বদিয়। 

প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত 

কঙ্যই কণ্তার বিবাহ দ্রিব। পর দিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞ! 

পালন করিলেন। মন্ত্িপুত্র একদিন রাঁজকন্তাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের 

বিবরণ কি কন্তা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার ক্করিতে পার 

তৰে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিম্মরা পূর্ব্ব জন্মে হরিণী 

ছিলাম চিত্রকূট পর্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কৃুপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস 
করিয়া প্রাণঞত্যাগ করে তাহার জন্মাস্তরে তাহাই পিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজ- 
বন্তা হইব এই মানস করিয়া! তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মন্তকে একট 

লতা লাগিয়া! মাথা উপরে ছিপ্গ সর্ধাঙ্গ জল মধ্যে একারণ আমার এ দশ| তুমি 

যদি ঠ্সই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়। দিতে পার তবে আমার 
মন্তক মনুষ্যাকার হয় মগ্রিপু তাহী শুনিয়া! সেই চিত্রকূট পর্বতে গিয়। দেই মত 
করিলে রাজকণ্তার মন্ুষ্ের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট 

হইয়া মন্ত্িপুত্রকে অর্দ রাজ্য দিয় রাজা! করিলেন ইতি ।-_ 

রামরাম বসুর “রাজ! গ্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র হইতে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে বাংল! 

ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্তিত-মুন্ণী- 
গণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দেশের কথা ম্মরণ করিতে হইবে। 

১/170% বা ভাষার অন্বয়্ বস্তটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়। দিয়াছিলেন 

এবং ফোর্ট উইপ্রিয়ম কলেজের বাঁংলা-সংস্ক ত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাঁবে ভাষার বিশুদ্ধ- 

তার প্রতিও তিনি কড়া নগ্জর রাখিয়াছিলেন। ফাঁসী মিশ্রণের প্রতি তিনি 
অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং “ইতিহাসমালা"য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় 
না। “ইতিহাঁসমালা”র আর একটি কথা উদ্ধ ত করিতেছি-- 

* ১৩৪ হী শততম কথা ।_ 
সাধু ত্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোঁক 

বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মস্ত ধরিতেছে মত্ম্তমকল আহারার্থ আসিয়া! আাপন২ প্রাণ 

১৬ 
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দিতেছে এ সাধু এইরূপ দেঁখিয়। নিকটস্থিত এক রাজনভাতে গিয়। কহিলেন অগ্ঠ পুষ্করিণীর 

তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে 

যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় ন! 

কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাঁধে প্রাণ নাশ হয় না এই 

কথা শুনিয়। সাঁধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে 
বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্ত নরক প্রাপ্তি হইতে 

পারে এবং এ মাংস আহারলোভি যে মতন্তাদি তাহারও অবশ্ত প্রাণ নাঁশ হইতে পারে 

এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতাঁরও 

এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি ।-- 

'ইতিহাসমালা+য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ 

পঞধ্ঃতন্ত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাঁড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, 

রূপ গোত্বামি-সনাতন গোম্বামিকথ| দেওয়া হইয়াছে ; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবন্তী এবং আকবরের 

ব্রাঙ্গণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অন্তবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পারে, 

“ইতিহাসমালা”র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। 
'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গণ্ভাংশ সঙ্গিবিষ্ট আছে; সেটি 

এমনই অপরূপ যে, উদ্ধ ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম ন!। 
মাছ আনিল। ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডী বাঁকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে 

পলাইল তবে থাকিল আট ছুইটাঁয় কিন্লাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাঁসিকে 

চাঁরিট দিতে হয় তবে থাঁকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক & 

পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হুইস যদ্দি মানুষের পো তবে কাটাথান থাই] মাছখান থো 

আমি যেই মেয়ে তেই হিসাব দিলাম কয়ে'''। 

১৮১২ খ্রীষ্টাধে “এশিয়াটিক রিসার্চেন-এর ১১শ থণ্ডের ১৫৩-১৯৬ পৃষ্ঠায় জন ফ্লেমিং 

এম. ভি-লিখিত “/ ০৪019006 ০01110181] 17060101021 01815 2170. 01005) আঠা 

(07911081063 10 005 17100050071 200 520507612176589995” প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। এই মহামূল্যবান্ প্রবন্ধটি কেরীর একটি বেনামী রচনা । কেরীর মৃত্যুর পর 
। 1%6 04/11/7275 8152%2%2এ তাহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার 

এক স্থলে আছে-_ 

101. 08169 1055 8150 160 09617190 10100, ৮75, ৪. ০80810208 ০% 

[00121) [7160101081 01917 210 0:065%7 076 616%9100) 01016 [০0 036 

900 08554২07515 0091 0৮24006০619 চথা011ঘ, 

এই বৎসর শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সীংঘাঁতিক দূর্বৎপর | ১১ই মার্চ, বুধবার 

তারিখ রাত্রিতে (কেরী সেদিন কলিকাতায়) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয়া 
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টাইপ, কাগঞ্জ, মুদ্রিত পুস্তক গ্রভৃতি দগ্ধ হইয়া মিশনের ৭০১০৯ টাকার অধিক 
ক্ষতি হয়। সর্বাপেক্ষ৷ ক্ষতি হয় কেরীর, তৎসম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাুলিপি নষ্ট 

হইয়।। পরদিন প্রাতে ডক্টর মাশম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়। কেরী 
মুহমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়। 
আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা “076 02900 ০7 292117 21] 016 ০০011905151 

01919065 ০0৫6 [11019”-_কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি অনন্তচিন্ত 

হইয়া এই ভাষা শিখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সাল 

হইতে মদনাবাটীতে যে কাজ আর হত, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে যু! 

সপ্ূরণপ্রায় হইয়াছিল, সেই অভিধানের পাও্ডলিপি পুড়িয়া ছাই হইয়া ষায়। মাত্র পাঁচটি 
খাতা কোনও রকমে রক্ষ! পাঁইয়াছিল_-শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির বৌর্ডরমে তাহ। 

কেরীর অসামান্ত অধ্যবসায়ের সাক্ষাত্বরূপ বর্তমান আছে। এই মঙ্গে কেরী কর্তৃক প্রস্তুত 

ত্রয়োদশটি ভারতীয় ভাষার বুভাধা-শব্বকোযের (0015810£ ০০৪১৪) পাণুলিপিরও 

অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের উদ্ভোগে 

রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মীশম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধোই তিন খণ্ড প্রকাশিত 

হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনুদিত 
নিউ ট্েট্রামেন্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং বাংল! অভিধানের কিয়দংশ এবং তেলিঙগ। 

ব্যাকরণের সম্পূর্ণ থসড়াটিও রক্ষ। পায় নাই। 
এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। 

১৮১২ গ্রীষ্টাব্বের শেষ নয় মাস এবং পৃরা৷ ১৮১৩ খ্রীষ্টাঝে কেরীর বা শ্রীরামপুর মিশনের 
কোনও উল্লেখযোগ্য কীত্বির পরিচয় পাঁওয়। যায় না। তাহার এই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র 

চাদ সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুরের হরফ-কা'রথান! দিবারান্রি চালাইয়। ছাপার কার্জ 

নুতন করিয়া আরম্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৮১৪ গ্রীষ্টাৰ্ হইতে তাহাদের কার্ধা 

পুনরায় নুরু হয়। 

১৮১৪ সালে কেরীর তেলিঙ্গা ব্যাকরণ এবং উড়িয়া! ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেন্টের 

পেপ্টাটিউক ও গীতাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এইথানে তাহার আর একটি 

কীত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোম্পানীর বাগানের ম্থপারিণ্টেণ্ড্টে ভর রকসবার্গ 

সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া ১৮১৪ সালে যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ঠ 
সমুদ্রযাত্রা করেন, কেরী তথন তাহার নিজের ছাপাখানায় রক্সব্ের শ্বিখ্যাত 

৮3/ (/%2 47/2745 1 £%2 £21/0%26 

£25£ 17222 (97/94%5 02/%% উঠা 0744 নানক পুস্তক সম্পাদন কন্ছিয়। 

£1074%5 22821275255 ০7 2 ০2:/08% 

পেশি ৯৯৭ পপ শী পপ পাপা? 

* সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকা । 
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প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের বেরী-লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা জর্জ স্মিথ 
৭015 1009 01791800611500 ৮116005010৪. 950160080 501916০৮ বলিয়াছেন। 

১৮১৪ সালের শেষে মাগধী ভাষায় নিউ টেষ্টামেপ্ট অনুবাদ সরু হয়। 

উড়িয়। ভাষায় ওল্ড টেষ্টামে্ট সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ গ্রীষ্টাঝে, মুদ্রিত হইয়া! বাহির 
হইতে অবশ্বা আরও চারি বৎসর (১৮১৯ গ্রীঃ) সময় লাগে। ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দেই 

কেরী-অনুদিত পঞ্জাবী নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের 
ইতিহাসের দিক্ দিয়া ১৮১৫ গ্রীষ্টাব একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী 
বাংসা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। 
কিন্ত গোড়ার দিকের বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার 

ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকী অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া 

বিশেষভাবে অভিধানের জন্ট। প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাঁপিতে 
নুরু করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের 
বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাগডকে 

লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই-_ 
1 2) 070৬ 01100105 8 01609091901 0)6 13606911, 110 অ111 0০ 

[01600 19156) 00: 1 17959 8০6 6০010859256, 00810, 2070 20 0061081 

(1710051) 079 1150 16161 10179016101 11058৬61) 10951179100 10105 

(1191) 211 (৬০ 007915, 

কেরীর মৃত্যুর পরেই এশিয়াটিক জর্নালে এই অভিধান-গ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল-_ 
[1 195 1176 01010101001 1015 5020) 016 1816 [7611 0816 [ ৫. 17 1822), 
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প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও 
পুরাতন ক্াটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়। যায় নী। কেরীর অভিধানের 

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ বং (১২ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড ছুই 
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বাংলা গোর প্রথম যুগ ১২৫ 

ভাগে সম্পূর্ণ ১৮২৫ গ্রষ্টান্ধে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়। যথাকালে এই অভিধান 
সম্পর্কে আলোচনা করিব । 

১৮১৬ সালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই। 

১৮১৭ সালে মূল সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনরীদের ঘোরতর মনোমাগরিগ্ত 
সুরু হয় দীর্ঘ এগার বৎমর ধরিয়া ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ থ্রীষ্টা্জে 

শ্ররামপুর-পাদরি-স্পরদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মিশনরীদের অজ্জিত 
অর্থ এবং অর্থে ক্রীত আসবাব-আদি ( ব্যক্তিগত ভাঁবে চাকুরি করিয়। ) একাস্ত ভাবে 

মিশনের সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাদের বিষয়। পরে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ ক্লাদা- 
ছোড়া-ছু ডিও চলিয়াছিল। 

১৮১৭ শ্রীষ্টান্দবে কর্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী 

জাতির পক্ষে ১৮১৭ সালে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন| ঘটে, ১ল| জুলাই তারিখে 
কলিকাত। স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠ৷ হয়। কেরী গোড়া হইতেই সভ্যরূপে এই সমিতির 
সহিত যুক্ত হন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেরীর জীবন ও কীত্তি 

আমরা এর পরে আলোচন। করিব । 

উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ শ্রীষ্টাৰ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক 

হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্তনের বৎসর বল! চলে; যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্ 
বিচারগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোড়াইয়। চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র 

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঁষাকেই যেন খোঁড়া পায়ে দৌড় করান হইল; অদ্ধ শতাব্ী- 

কালের মধ্যেই পঙ্গু কি ভাবে গ্রিরিলজ্বন করিল, সেই ইতিহাসই আমর! লিপিবদ্ধ করিতে 
বসিয়াছি। 

১৮১৮ থ্রীষ্টাবে বঙ্গদেশের সর্বববিধ উদ্নতিকল্পে চারিটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়; 

তিনটি বাংল! ভাষা ও একটি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। মাসিক দদিগর্শন, সাপ্তাহিক 
সমাচার দর্পণ” ও “বাঙ্গাল গেজেটি' এবং মাসিক 2/6 £%//% ০ 1%274--এই চারিটি 

পত্রই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে গ্রকাশিত হয়। “দিগদর্শন' বয়সে 

বড় হইলেও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই; বাঙালী-সম্পার্দিত ও পরিচালিত গ্রথম 
সাময়িকপত্র “বাঙ্গাল গেজেটি'ও নাম-্মত্তিমাত্রে পর্যবসিত ; “সমাচার দর্পণ ও “ফ্রড * 

অব ইগ্ডিয়।” দীর্ঘকাল প্রভাব ও বট করিয়া বাঁংল। দেশে বর্তযান ছিল ও 

আছে। ইহাদের ইতিহাসের সহিত রঃ সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ভাবে 
জড়িত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় তাহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহ। দেখাইয়াছেন। 
আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি দিব। | 



১২৬ ' বাংলা গগ্ভের প্রথম যুগ 

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত “দিগরর্শন ও 
সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। “সমাচার দর্পণ প্রকাশে প্রথমে আপত্তি 

জাঁনাইলেও পরে নাঁনা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহীর পুষ্টিলাধনে যত্ু করিয়াছিলেন? 
এই পত্রিকাটিতে তাহার জীবনের অনেক কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে | 

“ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়।' কেরীর অন্ততম কীত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়। মাশম্যান 
ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাস হইতে ইহার 

প্রকাশ আরম্ত হয়। ইংরেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই “ফ্রে্ড অব ইত্য়া'র 
যৎসামুন্ত আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেরী প্রমুখ সম্পাক- 

সঙ্ঘ ইহার যে “প্রসপেক্টাস” বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তীহারা 

এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন_ 
১ ,10180 2010 00611105055 18100 ৮1101109018 17006 ০1 

[1105 [01017701106 079 61916 ০01 11119) 018 ০01 076] 195 50610 

06211) 009 00810 06 ৪ ০610001/, 2100 06915 ৪. 01100] ০ (176 

95 2100108011106 01091960, 1] 50000100515 18100095995, ৪204 10810100 

(16177561595 ৪০009100660 ৮10) 006 17810102170 10695 01 15 10179119009) 

101) 006 ৮160 6060০018110 [101009006 00611 10121)650 11061905 58100 

(0 110195 110001000 0191600 009 219 09911905০01 095০00102 009 1617817001 

০ 03617 099 . , ৬10) 605 ৮16৮ 19160016099 0:00996 €০ 1066 

(116 %/151165 01 07056 ৬7110 01100912959 6176 0110 10 11070100106 1 

(061 91181] 1070110)1% 000011080100, 9915 00105 ০0101000108090 10 

01617) 91061 0 8. 16115100501 110619191720016 17100 1093 2109 

19981105010] 016 [00016 1780010655 ০ 11001971171 01911000016970 

$/0110 06 1110101080105 10019) 06) 52100001706 10561751016 10 079 

52106 01 7112/21%72 , ১ 10990501009 1098, 01 00611 11691200106) 1১0৬ 

০৪1) 8 0900178 ৪0001817660 ৮10) 009 10995 800 11090639 ০01 

48901659101) 00101001] 60 00958 ৮/1)056 5900 6 98611 ৬11870661 

1000110720100 1785 109  ০0100700110290 11191910916 17630606105 16 

[/910209669 1০6 [89661 45919) 01 019 01791200915 0/ ৬1101) 009) ৪19 

60165560 ৮1111 196 21806100117 রম 13005 00311516010 10019 
€ ঞ 

্ ৬০০০ রি £ঁিিটি স্পেল এপি পি 

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদ- 

পত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড ভ্রষ্টব্য। 
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(০০, ৮/1)101] 1 2107 06165 0621 00 19 /6118716, ৮/111 09 0691090 

01 9010)900 00: 1701108. 

এই উদ্দেশ্ত অনুযায়ী “ফ্রে্ড অব ইগ্ডিক়/ পত্রিকার, বিশেষ করিয়া ১৮২০ 

সাল হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমাসিক সংস্করণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে 
অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে দ্রেখি। সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য 

বিষয়ে কেরীর জ্ঞানই সমধিক ছিল; মুৃতরাং “ফেণ্ড অব ইত্ডিয়ার এই বিভাগের 
কৃতিত্ব কেরীর উপরেই আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্দ, 

পঞ্চানন কর্মকার, ফর্ষ্টার প্রভৃতি সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকশতেই 

প্রকাশিত হয়| - 

১৮১৮ খ্রীষ্টান্বের ১৫ জুলাই জোশুয়। মার্শম্যান ও তাহার পতৃষ হান। মার্শ- 

ম্যানের বিশেষ চেষ্টায় গ্ররামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়; মানাবাটাতে ও 

থিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে ম্বগ্প কেরী দেখিয়াছিলেন, এত 

দিনে যেন তাহ! বাস্তবে পরিণত হইল। 

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ থ্রীষ্টা্ে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ 

সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে এই সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা_ 

তাহার, প্রার্থী শতাব্িপাদের সাধনার ফল, তাহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম 

খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ পুদ্ূণ ও প্রকাশ করিতে 
গিয়া ১৮১৫ খ্রষ্টা্ষে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি। অভিধানের জন্ত বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তত করাইয়। কেরী তখন 

হইতেই অভিধান পুনম্মুপ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খ্রষ্টাব্ধের 

১৭ই এপ্রিল সমস্ত শ্বরবর্ণ লইয়৷ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়। 

বাংল। ভাঁষ! সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 

হইবার পর মুদ্রণের কাজ বথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাবের মধ্যে 

দ্বিতীয় থণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুইভাগে প্রকাশিত হইয়? অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা- 
পত্রটি (১ম থণ্ডের ; ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ ) এইরূপ-- 

&/ 10108000215] 0110091 1360251609 1:510001826)1 [0 ৬৮110010106 

10:91 41911809010 110617 01101912001 2%7 7/229451162%1%5 

0£52%1 ৬০01. 1.1 3 ৬. 08155 0). 0.1 279955০” 07 242 

5%/725/72/2)44% 26%2212 247%8%7255) 2 241 ০9%%5 07 7%/ 

77//77%)] 8৪০০০ 1201001৫610) 0011500015 ৪10 80016015] 
36180010016 2] 210060 4 7179 111551010 61995,1 1818. 

১৮২৫ শ্রীষ্টান্দে বখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয় তখন অবিক্রিত প্রথম খণ্ড- 



১২৮ বাংলা গঞ্ছের প্রথম যুগ 

গুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টান করা হয়। এই কারণে 

একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ ছুই তারিখই মুদ্রিত দেখ! যায়। 

প্রথম থণ্ড ১৮২৫ থ্রীষ্ান্ধে পুনক্ষুতদ্রিত হয় নাই। 
এই পুস্তকের আঁকার ডিমাই কোর়ার্টে, ছুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের 

পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬১৬7 তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তাঁলিক! 
৩৫ পৃষ্ঠ] ) দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠ।-সংখ্য। (ছুই ভাগে ১-৭৯০+৭৯১-১৫৪৪) মোট 

১৫৪৪; গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোৌজিত আছে। 

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিক! হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পচাশী 

হাজার শব্ধ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহ। হইতে সংস্কত ও বাংলা ভাঁষ। সম্বন্ধে তাহার অনাধারণ প্রীতির পরিচয় 

পাঁওয়৷ যায়; বাংলা ভাষাকে উর্দ-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্ত শতাধিক বৎসর পূর্বে 

তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা! জানিতে পারিলে আজিকাঁর দিনে 

হিন্ুস্থানীবিরোধী-মপ্প্রদায় আনন্দিত হইবেন। আমর! তুমিকাটির কিয়দংশ উদ্ধত 
করিতেছি। এই প্রবন্ধে "সংস্কৃতিকরণ” ( “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক”, ৪৫ বর্ষ, ২য় 
সংখ্য|) অধ্যায় পাঠকদিগকে প্ররণ করিতে বলি। কেরী বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, 

১৭ এপ্রিল, ১৮১৮) 

7179 17361089169 ৫09056, 01 ৮11)101) 006 10110105 19 ৪ 19100101791, 

সি 

15 9107950 91701617 06110 11017 619 50102510110 ::00109106191016 10019 

0180 00166-0001005 06 79 0195 219 001০ ১05510115৪1 00936 

০0170095106 06 51926510810 06 009 19109101001 216 50 11609 ০011010069) 

0750 07617 01121000985 109 015060৮1070 010768010, ৬০105 ০01 48181010 

0 161510) 011010 0921 5 910911 [01900916092 00 076 ৮1)016 7 90 

1105 01 07096, 015 011610 01 %1310 2016815 00000001, 102) 1১8 ৫661811) 

05090 00 ৪. ১0100910102 0৫ 21) 41901001151, £&৯ চি 0০010050656 /0105, 

2170 2, চিত [51051191) 01095 00010 50 015001650 93 50810610199 1600801- 

260, 800 916 170৬4 1000119018060 (1)616510) 2100 108) 196 201016060 

29 001101005 2 0910 0116 

71110015065 009 1301088166 191750865 %/89 2110036 /110119778516০- 

090 107 15010106815, 01000611176 1008. 0110 09178 & 00616 18101)) 0101) 

0560 0 006 1061 00675 01 1060018. 1.৭: 06076 ৬10800121"191720869 

01 11018 90111 116 10061 0116 52106 1090160) 601) ৪ 90000910101] 0796 005 

1710009930)9098 [01000] 7 (06 19058959 00156138117 [019211106) 



বাংল! গদ্ভের প্রথম যুগ * ১২৯ 

[10961 10901151990 2100 61680 , , 006 01000 019160% 172. 006, 

16 ০91) 5081061770৪ 081160 006 12100902606 909 0090110) 270 টি ৬919 

11010610600) 00061560900 660 10 1111000901791] [):01961) 19901)0 ৪. ০৪1 

010 01955 01 500180 ) 13115... 016 73809199, 210 075 01891 19107515093 

0 [10019 ,,, 21680011600 00005112159. 08705 09£ ০০0170৮, 2170 219 

9001:81) 9110 00909150900 19 079 11019 1000 01 016 10177191081), 1017699 

17110095695, 00051) 211 0011560 001) 50106910108, 01661 0101 6901 00021 

25 01001) 25 07950 1010106ঞ1) 1700.07065 10107 1956 2 001010)01 00111), 

70607150919 1098) 080 076 10903011021 18160 019 11170005- 

(1)2199 ড/29 016 107096 0:952161001210501706 10 10019, ৪১ 10101)901) 0176 

08059 (0180 001109115 17900050 079 018091170001991 01 0936 [70101092073 

$/1)0 0209 0710761, 00 9000 16 10 01506161709 100 211 001)015 , 

71715 100910900 1000%/160069 0 07০ 01000 01816019615 0991060 

90101016106 1001 211 0:01791% [001)0569, 0176 0162 1900) 061501010681)5 

৮1615 0179121)5 160. 00 06510150 (16 ৬০171100181 18000809091 076 ০0010015, 

810 10. ০05০0061706 1610021) 11701210006 01910 

১17০9 0179 17501606010 06 079 09011679০01 1016 11117170015 

[)16)00106 1785 19861 0170112119 21৮100 8. 10179 17361708169 121700276 

1125 1)900106 21) 0036০ 06 50009, & 000 11110190101 076 01511 ১91581105 

9116 11000012016 ০0101)2105, 800 10800011061 0915015 1951001)6 11) 

11101) 17756100808 16 09 00190 ০06 07617 26650001079 2170 1706 2 09৮ 

1180 198 10160 21001000109 10010199101 5090 13610081669 ১০101715. 

[11610010057 990১ 60 00101191760 111 01912100076 15 ৮619 910811, 

8100 009 216 1009019 081151701009 0010 619 50100910710 3) 00 ৮/০11 1795 

০6 19901] [00101191790 01)01) 217 009 5016170৩, [001 2 068,059 01001 217 

[091000181 500190 ৬8150 1106190015 200 5019006 19600909 012)9০6 ০1 

[001501 1) 73610081, 8170 ৮7001 00 ৮1100550090 215 10010119760, . . ,. 

[08177 01 01650 [61079, ৮0101) 216 00 01017 1000%10 00 06 19211190 

111 1)60017.68 10076 001001001, পা 061178105 ১106 121750859 %/11] 96 

61001017901) 1081) ৮/019 রানার 000) 00061 00127195, 

106 2) 062. 10100100819 06076 11361708169 191720909 1799 1961 

১৭ 
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10170 0610, 950601811 09 016 9000617 10 016 0011926 01101 91111210,*, 

[16 [0219] 1195 67098501190 (0 100:000106 ৪০17 5100016 ০1৭ 0560 1] 

006 121700226) 2170 211 076 ০0100000110 (61115 10101) 216 17 ০০010170017 

096) 01 %/1)101) 219 (0136 (00010 10) 136009169 0115 ভ1)90761 [0001151760 

01 00100101151160. 176 1725 22160 11170561601 6৮617 80%811656 ৮/17101) 

(1)6 18710001501 0111615 00010 90010 1010) 09100012811 07096 01101. 

(11071151101. 17000612100 110 01501 ১, 

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন যে মন্তব্য করিয়াছেন 
( ১৮৩৬ শ্রীষ্টাৰ ), তাহা! হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধর1 পড়ে; পরবর্তী কালে এ বিষয়ে 
যাহারা আলোচনা করিয়াছেনঃ তীহারা। উইপসনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। 
উইলসন বলিয়াছেন_ 

13651095 (16 17168171005 0 016 70105, 03617 06115501010 15 156] 

৮/1)616591 75081081091)16,.11005 9 21100521425 0079 ০839) 85 

1116 1626 10895 ০৫ 09 ৬0105 816 5217910110 ,,106 61708010190 0০0 

110100006 1160 076 01000081%  6৬৪1/ 51000016 010 0960 117 

076 1910096, 2100 ৪11 019 ০0011900100 (61015 17101] 216 00107011 

00116106) 01 11010) 21600 196 00810 1 138110811 01109, ভা11600761 

00101191160 0: 91010311590. 16 1095 109 1108001)0) 110660, 79 

1] 0176 18061169060 116 1785 10961. 10016 50100901005 11791) /95 

21390106619 1)6065581/) 2100 1185 10561060. 00101000105 11101 

01101)011256 19861] 015610860 ৮110), 11761. 21021519 198106 00৮1099) 

8110 (11617 6190091009 106100 65018176010. 0061 21001001180 01905, 

[106 010090215 8150 10010065081 061158059 (6177705, 210 0115806, 

8010906১810 81050806 170015, 17101), 07021) 01 19010079809 

00109000010, 108 12161 ০০০০ 1) 001010095161010, 2170 216 01081091016 

5121)10086101018 65110065115 08191 16568101)) 1715 09105019100005 

980০0100069) 2170 1015 017/981160 100050%, 116 15115119) ০0015816100 01 

06 1361811 ৬০105 816 61] ০1705611, ৪00 01 700950101021016 ৪০০৪0%, 

[0০8] (105 25161509160 ড107.0)9 ০01:9000655 41101) 101, 05165 

100%/15956 01 086 10082011915 01 075১04765, 2100 115 10100 00109901- 

080101) 80701595% 01617) 90219160. 1717) 60200107800 10 5016100100 

8000116116065 8100 ০0105615170 16) 016 900)905 ০01 7800181 11150075 
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00811060110 00 81001055800 110 111)06011617110 10 09156, 

01121701911500 06100100109610105 001 036 0:00009 06 006 82110081011 

ড62660016 ০110 106০0118100 079 15290-.+006 01661011015 01101. (819 

11190 5৮91 106 16091060৪89 ৪. 912170810 211010110%, 

কেরীর মৃত্যুর পরে -21/ ০%%////7%5  17142254-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে 

আমর। দেখিতে পাই, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সালের মধ্যে বাহির 

হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তি ভূল। জন কার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ গ্রীষ্টান্বে কেরীর 

অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; মার্শন্যানের অভিধানের *এইটি 

প্রথম খণ্ড ( অক্লেবো, ৫৩১ পৃষ্ঠ। ) ১ দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ গ্রীষটা্ের 

১* ডিসেম্বর বাহির হয় (অকব্টেবো, ৪৪০ পৃষ্ঠ )। এইগুপির আরও কযয়কটি সংস্করণ 

হইয়াছিল। পরবর্তীকালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অতিধানকে কেন্ত্র করিয়া কয়েকটি 
অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন । মোহনপ্রসাঁদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারা্াদ চক্রবর্তী, 

মর্টন, মেগ্তিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহাধ্য 

পাইয়াছিলেন। লঙ্র ১৮৫৯ সালের 46:%/%-এ কেরীর অভিধাঁনের মুল্য এক শত 

টাকা ছিল বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 
১৮১৯০ গ্রীষ্টাব্ধে কেরী নিউ টেষ্টামেন্টের অসমীয়। সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ 

্ী্টানজে রঝ্সবার্গের 717/% 72৫ ছুই খণ্ড তীহার সম্পাদনার প্রকাশিত হয়। ১৮২১ 

্ী্টাব্ষের ৩* মে তাহার দ্বিতীয়! স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে; এ সালেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি (07 

016 4১110016016 0617015”) বিষয়ে তাহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন; “ফ্রেণ্ড অব 

ইত্ডিয়া+র কোয়ার্টারলি সিরিজের প্রথম থণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ গ্রীষ্টাবে 
বেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন। রী 

১৮২২ থ্রীষ্টা্ধে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন; এই সালের শেষভাগে 

তাহার গ্রথম পুত্র এবং বাংল! সাহিত্যের সেবায় অক্লান্ত কম্মা ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হয়। 
১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ের ৮ অক্টোবর তারিখে রাত্রে নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া 

ঘাটে নামিবাঁর সময় কেরীর পা ভাঙিয়া যাঁ়, ফলে তিনি সাংঘাতিক অনুষ্থ হইয়। পড়েন; 

তাহার বাঁচিবার কোনই সম্তাবন! ছিল না, ছয় মাঁস শধ্যাশারী থাকিয়! তিনি আরোগ্যলাভ 

করেন। এই বৎসরেই তিনি লগুন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল ,এগ্রিকালচারাল 
সৌসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং. ভারতবর্ষে এগ্রি-হরটিকাঁলচারাল সোসাইটি 

স্থাপন করেন। / 

১৮২৪ সালে তিনি উক্ত সমিতির সর্গাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সালেই মাগিক ₹৩০০ 
টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা অগ্ুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন; ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্ত 

আইন তীহারই অনুবাদ । 



১৩২ __ বাংল! গগ্ের প্রথম যুগ 

১৮২৬ সালে তীহার সহায়তায় 0011]191£ 5011:05191-রচিত ভুটান অভিধান 

প্রকাঁশিত হয়। 

১৮২৯ সালে তিনি সভীদাহ-নিবারক আইন অনুবাদ করেন। 
১৮৩০ সালের জুলাই মাঁস হইতে ফোট উইলিয়ম কলেজে তাহার বেতন পাঁচ শত টাঁক। 

কমিয়া যায় এবং গবর্সেণ্টের অন্ুবাদকের পঞ্দটি উঠিয়া যাওয়াতে তাহাকে আয্বের 

দিক্ দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। ১৮৩১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-প? 

হইতেও তীহাকে বিদায় দেওয়। হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাঁকা হিসাবে পেন্সন 
পাইতে থাকেন। ১৮৩৪ সালের ৯ জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইনিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত 

কান্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং রকাস্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে কচিৎ মিলে। তীহার ভ্রাতুপ্ুত্র ইউষ্টেন কেরী 

তাহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধত করিয়া 
কেরী-গ্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । 
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উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য 

বাংল-গঞ্ভের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্দময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথা- 

সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়। আমরা সর্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাহার স্থান 

নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্ততঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই গ্রয়োজনীয়_ 

আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাহার কীত্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ 

থাঁকিযু। যায় ; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও 

তাহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়; গোটা মানুষটি সন্বন্ধে পাঁঠকের মনে ওংস্ৃক্য 

জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা 

লাভ করে; ব্যক্তির অন্তরঙ্গত| বিষয়ের অন্তরঙতাঁয় পর্ধ্যবসিত হয়। কেকীর জীবন-কথা 

যিনি ৎন্থুক্য ও কৌতৃহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাঁহিত্যের ইতিহাস 
হইতে তিনি আর তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না ;ঃ সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ 

করিতে বসিয়া! সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মুল্যবান; বিশেষ করিয়া 

কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রাঁমমৌহন, ভবাঁনীচরণ, ঈশ্বর পু, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, 
রাজেন্ত্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ অধুনা-বিস্বৃত সাহিত্য- 

সেববধের “কীত্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্ধ্যান ন। করিলে বন্কিমচন্তর-রবীন্দ্রনাথের 
কীন্তির সম্যক পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। 

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় 

ঘটনার পধ্যায়ে ফেলিয়। তাহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ গ্রীষ্ম গ্রচাররূপ 

মূল লক্ষ্যে পৌছিতে অনিবাধ্যতাবে বাংল! ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়৷ গিয়াছে, তাহার 
জন্ত কেরীকে যোল আনা পুজা দিতে তাহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহ্দাতা ও 

সঙ্কলয়িত। মাত্র হিসাবে তীহার সর্ধাঙ্গীন গৌরব কীর্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ 

আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাহাকে শিল্পীর পর্যায়ে স্থান দেন নাই) 

মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্ত 

আজ আমর! বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া। এক জন মীত্র উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয়" 

তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়| আজ তাহার মরধ্যাদ। ক্ু্ কর চলে না। 

বাংলা দেশে কেরীর অপর নকল কীর্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, 

বাংল।-সাহিত্য বাঁচিয়। থাকিলে তিনি দ্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, কারণ 

তিনিই সর্বপ্রথম বাংল| ভাষাকে ভু ও শিক্ষিত অনের আলোঁচা ভাষার মর্যাদা দান 

করিয়াছিলেন। এক দিক্ হইতে আরবী ও ফারসী এবং অগ্ঠ দিক্ হইতে সংস্কৃতের চাপে 

বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য রকম দুরদৃ্টি দেখাইয়। এই ভাষার 
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আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য গ্রাদদেশিক বা প্রচলিত ভাষার 
প্রাধান্থ অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতান্থসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের 
মধ্যে শ্রেঠ আদন দিয়াছিলেন। তাহার প্রচার মৌথিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের সর্ববাঙগীন উন্নৃতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বার! মুখের উক্তিকে 

সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন-:একটি বৃহৎ জাতির 

অন্তরের সর্ববিধ তাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন 

সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্ত কোনও ভাষার 

উপর নির্ভর না কৰিলেও তাহার চলিতে পারে । অষ্টাদশ শত।বীর শেষভাগে বৈদেশিক 

কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙীলী প্রধানদের তাঁহী সম্যক গ্রণিধান করিতে আরও 

শতাব্ধীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাঁবনার ফসল 

আমরাই পাইয়াছি এবং পাইক়৷ লাভবান্ হইয়াছি। 

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যন্বপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে 

লিখিত তাহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্বের একটি পত্র আমর! পাইয়াছি। কলেজের আধিক অবস্থা 
তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই ওভুহাতে কলেজের বাঁংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার 

আয়োজন করিতেছিলেন ; এই ব্যবস্থায় বুদ্ধ কেরী মর্মে আঘাত পাইয়া! লিখিয়াছেন-_ 
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কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইয়াছিলেন কি না, তাহ! আজ বিচার করিতে 
বসিলে হয়ত বিচাঁরে তুল হইবে, কিন্ত তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা 
করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথ! আজ অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। এই গোঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরম্মরণীয়। 
এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে-- 

[০০815 19910005 016 06016 0618100 151560 019 18100706 [0] 

19 00108560 0017010100 01 21) 10056109ণু 017190 (0 1176 ০0178180691 01৪ 
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ভবিষাতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করিয়াছি, স্থতরাং কেরীকে স্বীকার 
করার মধ্যে আমাদের পূর্ববপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে। 

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংল ভাঁষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে 

যে গ্রশস্তি করিয়াছেন আমর পূর্বের তাহা উদ্ধত করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক 

প্রাচ্যপাহিত্যবিশারদ প্ডিতি এইচ. এইচ. উইলসন যাহা বলিয়াছেন নিয়ে তাহাও 
উদ্ধত করিলাম 
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ভিত সিসি পাপা পপ পিস্পপপাপাপসপাস্পাপাশপটাশিিশিীশিপপশিশাাশীীশ্াশিিশটশাশীাীশীটাশীশশাািশীপীশীিশী শীতল ও পিসী ট শিপ? তত শাপলা 5 

ঙ 
* 71000801765 ০1079 ০0115৫€ ০০1 উ111]10৮--450/8 141505114/20%5 10 5697, 

১. 65-06, 

1১. 16. 106: 4987%221£ 1./6679476) 0. 156. 



১৩৬ বাংলা গঞ্ভের প্রথম যুগ 

17616 29 01895490015, [6৪3 090653815) 016181019, 10 [01610816 %/0115 

079 91100101706 291191019 00: 0019 7010039 ; 210 59 25510008051 ৪10 

26810019010 101. 08169 80015 17110561600 0015 00100 0196 910181 0% 

1019 ০010 659101005 01. 61056 ০06 001615, 17101) 179 105002650 200 

310961101610060, 176 160 10 001) 079 500061715 01 1119 191051906 16] 

010৮1160 10) 61917910915 1309015) 06 50001160 56110810 ০00110- 

8101075 100 00917860595 01 13910081, 270 1910 01৪ 00011090101 01 ৪. 

০105260 0010006 270 70011910106 1165180015  0100810000 05 

০001709,% 

« ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্চ রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলী-গঞের ইত্তিহাসে 

প্রথম কয়েক ধাপরপে আজিও গণ্য হইতেছে; সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের 

ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। এই আলোচনা পরবতী 

অধ্যায়ের জন্য রাখিয়। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ 

সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে, কলেজ-বৎসর ( ০011906-/98:) 

দুই মাঁদ কাল স্থায়ী চাঁরিটি “টার্মে” বিভক্ত হইবে এবং গ্রত্যেক টার্দের 

শেষে এক মাঁস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে ছুই বাঁর করিয়। ছাত্রদের ,পরীক্ষা 

লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্বাধ্ক্ষ ( গবর্ণর-জেনারাল ) ও গবর্ণরদের উপস্থিতিতে 

প্রোভোষ্ট মহোদয় প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অন্থান্ত সম্মানী “ইনাম” বিতরণ 

করিবেন। দ্বিতীদ্ধ ও চতুর্থ টার্সের শেষে পরীক্ষার দিন নির্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক 

ব্সরের ৪ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্তী বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি 

সেগুলি বিতরিত হইবে। 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গ্রয়োজনীর যাহা করা হইল 

তাহা--কলেজ-কাউদ্িপ কর্তৃক নির্ধারিত দিবসে প্রাচ্যভাষায় অনুষ্ঠিত “ডিসপিউটেশন” 

ও প্ভিক্রযামেশনগুপি। প্রত্যেক টার্সের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায় 

একটি প্রবন্ধ ব। প্ডিক্লযামেশন” রচনা করিতে হইত। তা ছাড়া; কলেজ-কাউন্সিল 

কাহীকেও কাহীকেও প্রাচ্যভাষায় প্ভিক্র্যামেশন” রচনার আদেশ দিতেন- প্রবন্ধের 

বিষ্যব্গ্তও কাউদ্দিল স্থির কন্মি। দিতেন। যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক ন্বেচিত হইত 

"ডিসপিউটেশন”রূপে সেগুলি সাধারণ সভায় পঠিত হইত। ১৮*২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি 
এল শশী তিশা শী পিপিপি শিানি পাশা শিশীিসিস্পিপপাীপিশপপপশা পোিশিপপাশাশিশীপিপীস্পা পে 488১ 

* 1161101 07 77/1111012 0770) 1), 1), (7836), 0. 596, 
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তারিখে কলেজ-কাঁউদ্দিলের অধিবেশনে স্থির হম যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি 
প্রবন্ধ পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিপপিউটেশব্মে প্রাচ্যভাষায় গঠিত 

প্রবন্ধগুলিও ( 0)5569 ) সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে। 

১৮০২ খ্রীষ্টান্বের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক ডিনপিউটেশন্সে মাননীয় 

অস্থায়ী পরিদর্শক (€ ৬1310: ) বার্পো সাহেব এবং স্ুগ্রীম কাউম্িলের সভ্যগণের 

উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত গ্রাবন্ধগুলি পঠিত হর, কলেজের প্রোভোষ্ট, ভাইদ্-প্রোভোষ্ট, 
অধ্যাপক ও কর্ধচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল--%1179 

48518610105 81908021019 07 25 10101) 2. 060169 ০1 01511286100, 

25 019 11101082019, 

1)910517060 10 (বিধায়ক ) ডব্ু. বি. মার্টিন ৬৬. 13. ৬7100 

(17161 001009760 (গ্রধান নিষেধক ) তরু বি. বেলী ৬. 13. 1325167 
১০০০1] 00101010 ( দ্বিতীয় নিষেধক ) এইচ. হজসন ন্, 170900501 

[10091760: (বিচারক ) ডু. সি. ব্র্যাকিয়ার ৬/. ০. 1317001919 

এই ডিনপিউটেশন্সে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি 

পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মাটনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা 

পুরস্কৃত*কর! হয়। 

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভাদ্ঘ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহ। পাওয়। যাঁয় না; 

মাটিনের থীসিসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎমরের বাংল।-বিভাগের ছাত্রদের 

কৃতিত্বের নিদশনম্ব্ূপ আজিও বর্তমান আাছে। বেদেশিক সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় 

পারদর্শিতা ও রচনার নমুন। হিপাবে যে তিনটি মাত্র রচনা! আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের 

থীসিসটি তাহার অন্ততম ও আদিমতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংশতঃ বাংলা-গণ্ভের 

ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা সমীচীন বিবেচন। করিলাম । 

আপীয়ীয়ের ইয়ুরোগীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে। 

অনেক লোকের অম্থমান যে আনীয়ায়েদের বুদ্ধি ইযুরোপীয়েরদের বুদ্ধির মৃত নহে 

তন্িমিত্ত তাহারা ইহাদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না এ ছুই এক বাক্য 

হইতে উৎপন্ন । যে তাহারদের দেশে গ্রীক্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে 
মনের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হাস হয় কিন্ব। তাহারদের এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম 

অতিক্ষুত্র কিঞ সৃষ্টি কর্ত করণক এই মত জন্মিয়াছে :যে সে উত্তম সখ ও ভোগ 
যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য । এ দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাতা 

এবং অস্ত্রের অপ্রকৃতত। প্রকাশ করিতে ত্র করি। 
১৮ 
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ধাহার। একথা কহেন তাহারা অন্ত কথার মধ্যে বলিয়াছেন ষে গ্রীন্মণীতের 

এমত শ্বভাব যে তাহাতে মনের যোগ্যত! হাম হয় এবং সে কারণ অন্তঃকরণের 

রাগ ও হাস হয়। 

ইহার সত্যমিথ্য। বোধার্থে প্রথমে আমারদের বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিম্ত 

হয়। তাহার পর সে অগ্নুতৰ গ্রীন্মণীত করণক নুনাঁধিক হয় কি না। 

যে এক মহীপুরুষ জগতের কর্তী আছেন সে সহজ অনুভব । কিন্তু অন্ত যত অন্থতব 

প্রত্যক্ষের দ্বারা । যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং শ্বৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই 
মত আমারদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞত] বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীত্মশীতের সে পরাক্রম 

যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্ত যে ইন্দ্রিয় করণক বাঁ বন্তর সপ্িকর্ধ হয় 

এবং যাঁহার দ্বারায় মনের প্রত্াক্ষপ্রাণ্ হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীম্মশীতেতে হাঁস বৃদ্ধি 

হয় কিবা যে সামর্ধ্যে অগ্গভৃতের ম্থৃতি এবং একত্র করণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ 

হয়। কিন্তু আমরা কি বুঝিতে পারি থে গ্রীম্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে 

যাহাতে এমত ফল হয়? আমরা কি আম্থা করিতে পারি যে কেবল শ্রীর্ষণীতের 

হ্বভাবে ইন্ত্িয় ও স্মৃতিও একত্র করণের ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচনা 

কর্তী বলেন “মানুষের গঠনানুসারি যাহাতে অক্ষম হয় তন্্যতিরেক প্রতী প্রাধান্ঠত। 

এবং শ্রেষ্টতা যাহা মানুষেরা! পাইতে পাঁরে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে ৮.৮, 

উপাখ্যানে প্রচুর প্রমাণ আছে যে বৃদ্ধির আগমন পূর্ববদিক হইতে হইয়াছে 
এবং যে শিল্প বিদ্যা এবং আঁর আর জ্ঞানের উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে 

মিছর এবং ফিনিকিয়ার মধ্যে প্রকাঁশ হওনের বহুকাল পূর্বে। এক বুদ্ধিমান রচক 

বলে যে পূর্ব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল তাহার নাঁম পেলাচিগ 

যাহারা উপনিষ্ট হইল পুর্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়। হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে 
প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচার হওনের অনেককাঁল পুর্বে ।**..**** 

যাহারা হিন্দু লৌকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহার! হিন্দু লোকেরদের যেরূপ ব্যাখা। 

করে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি “তাহার! নিতান্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান” । 

তাহারদের কবিতার অত্যন্ত অসম্ভব কথ! কিন্তু অলঙ্কারাঁদি রচনা তাঁলও সে লাটিন 

কয়েক কাবোর তুল্য মানিতে হইবে যাহ! আমরা। এত ব্যাখ্য। করি।':.*-*** 

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৩ গ্রীষ্টান্বের ২৯ মার্চ তারিথে প্রাচ্যভাযাসমূহের দ্বিতীয় 
সাধারণ তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিদর্শক মাকুইস ওয়েলেস্লি 

হ্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; নূতন গবমেন্ট হাউসে বেল! ৯টায় সকলে সমবেত হন। 
কলেজের সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মচারীরা! ছাড়াও তখনকার' দিনের প্রধান 
বিচারপতি প্রমুখ কোম্পানীর সক উর্ধতন কর্ণচারী উপস্থিত ছিগেন। এবারে 

ংল! তর্কের বিষয় ছিল-- 
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15 01901108000 06 7100003 10710 0939, 1969109 0917 01901655 

11) 10701056176100,” 

বিধায়ক জে. হাণ্টার 

প্রধান নিষেধক ডু. বি, মাটিন 

দ্বিতীয় নিষেধক ডবু. মর্টন 

বিচারক ডু সি ব্লযাকিয়ার 

মাত্র জে. হাণ্টারের বক্তৃতাঁটি কালের কবল হইতে রক্ষ। পাইয়াছে। বাংলা 

ভাষ! শিক্ষায় ছাত্রদের অগ্রগতি বুঝাইবার জন্ত তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করা! হইল।  , 
হিন্দুলোকের। ভিন্ন২ জাতি এইপ্রযুক্ত তাহারদের বিষ্ত। বৃদ্ধির হানি হয় 

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং শ্বছুতাপ্রাপ্তি সম্বা্দি জ্মস্তায় যখন আমর দেখি 

তখন আমরা বিশ্বয়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্নং 

রীতির এই কারণ যে আপন স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বনুজ্ঞ দেশীয় 
ব্যবস্থাপকের! ব্যবস্থা করণ কালে এই ছুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব 

দেশে পৃথক২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে" 

ব্রাহ্মণের! বলে স্থষ্ট্যারন্তে ঈশ্বর পৃথক২ চারি বর্ণ অঞ্জন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শূন্ধ ইঠারদিগের পৃথক২ ধর্মাচার দ্বিজধর্ম এই সুন্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন 
অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজ ধর্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুবিদ্যা 

অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন রাজা শাসন প্রজাপাঁলন ন্যাধ্য কর গ্রহণ বৈশ্য 

বৃত্তি কৃষি কর্ম এবং বাণিজ্য, শৃদ্রের ধর্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র'****' 
হিন্দুরদের পৃথক২ জাতি হওয়া! সকল বিষ্তা হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক 

বিদ্তা ভিন্নান্ত বিষ্তাভ্যান ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা ঘায় সে পুত্র 

আপন জাতি রক্ষা প্রযুক্ত শ্বীয় অভিগধিত বিষ্যাতে প্রবর্ত হইতে পারে না এই 

তাহার বুদিক্ৃত্তির বাধক হয় তাহার স্থল এই, যদি কোন শূড্র বেদ বেদাঙ্গ পাঠ 

করে তবে হিন্দুরদের শান্্রমত এই দণ্ড কর্তব্য, অভ্যাসে জিহবা ছেদন করিবেক 

ইচ্ছাপূর্বক তাঁহ! শ্রবণ করিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তণ্ত সীস। প্রদ্ধান করিবেক 
আর শুদ্র হইয়া যদি বেদের অর্থ মনেতে ধারণ করে তবে তাহাকে বধ করিতে হয়'' 

অন্ত শান্ত যদি ভাষাতে তর্মা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত 

তাহার অথ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জমা ভাষাতে কাশী দাঁস নামে এক গর 
করিয়াছিল সেই দৌঁষেতে ব্রাঙ্গণের তাহাকে শাপ দিযাছিস, সেই, ভয়েতে 
অন্ত কেহ এখন সে কম্ম করে নী...... | 

১৮০৪ সালের ২০ সেপেটম্বর প্রীচ্যভাষার তৃতীয় সাধারণ তর্কপভার তারিথ। 

এবারেও পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেস্লি ও তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত 
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ছিলেন। এই অনুঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে এ 

ভাষায় একটি দীর্ঘ বন্কৃতা করেন, আমরা ইতিপূর্বে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত 

করিয়াছি । বাংলার বিষয় ছিল-_ 

1006 112095156101 01070910650 ৬0119 68717 90150101000 016 

0900171 12105007595 0111019১» ৬০010 [01017066 00)0 9%:0105101 06 50161106 

8100 01৮111776101. 

স্বয়ং কেরী ছিলেন বিচারক এবং যুল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ. বি. টড) 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্ (17269) বাংলা-বিভাগের 

ছাত্রদের বাংল! ভীষা বিষন্নক কৃতিত্বের শেধ-চিহ্নম্বরূগ টড়ের প্রবন্ধটি এখনও বাচিয় 

আছে। ইহার পর প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওয়া যায়, এই ধরণের নিদর্শন আর 

মেলে নী। কৌতুহলী পাঠকের জন্য টডের প্রবন্থোর কিয়দংশও উদ্ধত হইল-- 

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্া! প্রচার হয় এবং 

লোকেরদের নীতজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়__ 

ইওরোগীয়েরদের মধ্যে যে পরম্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহ! এবশেমৃত গ্রন্থ 

গ্রচার ও বিদ্যার ব্যাথ্য। দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের 

হ্ীকৃত হয়". দেবতাতিমানি ত্রাক্মণেরদের প্রতি যে আত্যন্তিকী ভক্তি ও মর্যাদা করিতে 

ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত প্রযুক্ত এই হয় ইতর লোক এই চলিত 

ব্যবহারের অগ্তথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্ধণেরা সর্বদা! করে 

ইহাতে লোকেরদের পরম্পর মেল। আহার ব্যবহারের বাধা হর এবং কোন দেশীয় 

লোৌকেরদের মধ্যে পরম্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে 

ইতর লোকের বড় বিদ্যা। ও শিষ্টাচার হওয়া অতি দুর্লভ ইহা নিঃপন্দেহ__ 
'*সংস্কৃত শান্তর অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক 

হিতকারী ও স্থকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়। যায় ইহা আমর! 

স্থির করি এবং সর্ধদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিরদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব 

সংস্কত শান্ত চলিত ভাষাতে তরজমা করিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদের চেষ্টিত 

যেণযে উত্তম কথ। আছে তাহাও তাহার অনায়াসে পাঁইতে পারিবেন 

ইহার পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কপভার বর্ণনা টমাঁস রোবাকের 
417%7%2/507 £/2 ০9//225 27 779/% 77////2% (১৮১৯) পুস্তকে লিপিবদ্ধ 

আছে, কিন্তু ছূর্ভাগোর বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা- 

বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের স্থায়ী নির্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম 



বাংলা গঞ্ভের প্রথম যুগ * ১৪১ 

তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড মিন্টোর বক্তৃতায় ছুই একজন ছাত্রের কোনও কোনও 

কান্তির উল্লেখ আছে। ১৮০৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। 
বাংল বক্তৃতার বিষয় ছিল-_ 

৭/৮0 8000185106107016096 0 (16 11021010615 2110 5610105 01 016 

[11009951500 10০ 90001150199 21) 700917059521011020101) 01 07911 

11010 00111)051010175. 

হেনরী সাঁরজেণ্ট ছিলেন মুল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কার 

বিতরিত হইবার পর লর্ড মিপ্টে। তাহার ব্তৃতায় বলেন_ 
[0 10050 199 00115106160 25 2, 161021121)19 16200190107 00163671 

65217010201905 800 1707/5 [00117009) 109 0000170109 টি) 21) ৮ 17 09 

3010169 0617070 ৬111121),10100 10 01106180010 25০১ 0০৮ 

১৪126170117, 9810906]1155 00911750 1011005611 00 02791209000 1)0015 

০1 ৬10175 2217510 1000 075 171720209 01 13910521), 270 1789 [091911760 

009 011. 1 21102101161 60100116006 17121)950 00101701708 0101 ০01 010১6 

$/1109 210 00170966610 10 11006 0116, 1110 1)75) 1170660) 19901) 1993951116১ 1১৮ 

(119 01255102] 95060100101) 9৬৪1) 062 19956 ৬1510101, 60 959 1961019 079 

না 90101019 06076 [0:0511595, [19391160109 00910168, 08 10961 ০01 

€1)10 56101052100 40205008509 5 

&1090]761 910061017126 01 2 91701171 11250916 10205 015010010191)60 009 

0০011951966 55%:5101565 01 0015 9921, 111, 19100191) [01200 11745 010061- 

91617) 91019519961) 21019 0 9:60019, ও (71051901017 1060 1391169199১ 91 

919169106916”5 08060 01 079 19100950119 110008107 0116170910105 

৪. 011 01 0780 [9001171 5020000) 1000 06191755726 018 1190101] 9/110956 

10101) 800 109101615 17259 30 11006 90017109106 60 006 261)1005 01 019 

20030: 0:00 079 60095 070 [0601016 01 /1)101 106 51068 0) 198 92511) 

81006018660, 10179 101 0০0001:000 1725 00101001760 0৮1 00956 01096301953, 

2100 1195 801716%90 1015 51000191 121001, 10985 5800016176 69501077015 0001 

00119 10707150569 2170 ০00010810 01 2, 19170199 %/17101) 209 1795 10891) 

81316 (9 10170 0 50 21010903 ৪, 0140056. | 

নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই "দুইটি অমুনাদের কোনটিরই সন্ধান পাওয়। 
যায় নাই। হেনরী ার্জে্ট-অনুদিত 7775 427%2% যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তাহাও জান! গিয়াছে । লঙের পুস্তক-তালিকায় ইহাঁর প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে 



১৪২ বাংল! গগ্ঘের প্রথম যুগ 

প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয় উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৫৫ সালে 

প্রকাশিত তালিকায় নিয়লিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি-- 
5810610 (71.) ৬16115 450610 8০ 96121019016 1810, 

লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যাঁয় যে, কাবাটি বাংলা গ্চে অনুদিত 
হইয়াছিল। 

গীয়র্স কেরী-রচিত উইপিয়ম কেরীর জীবনীর ( ১৯৩৪) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ].8%1]. 4১0081500 কর্তক অনুদিত টেলিমেকস পুস্তকে 
উল্লেখ আছে। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িভাগ্রণ 

ফোর্ট উদ্লিয়ম কলেজের বাঁংলা-বিভাগের সহিত বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক 

পাঠ্যপুস্তকগুলির জন্য। প্রথম যুগের বাংলা-গগ্ নির্মাণে এইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজ গৌণতঃ সহায়ক হইয়াছিল। ন্মুতরাং আমাদের ইতিহাসে এই পাঠ্য- 

পুস্তকগুলিই মুল্যবান্। আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, বাংলা-ৰিভাঁগে পণ্ডিত ও মুন্শী হিসাবে 

অনেকেই যুক্ত ছিলেন ; ইহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়; কোনও 

সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইহারা রাখিয়। যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইহাদের 

কীত্তির উল্লেখ নাই । ছুই-এক জনের কীত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীত্তি বাচিয়৷ 'নাই। 

কীন্তির সহিত ধাহাদের নাম বাচিয়। আছে আমাদের ইতিহাসে তাহারাই স্মরণীয়। 
১৮৫৯ শ্রীষ্টান্ধে রেভারেগ্ড জে. লঙের ,5/220%ও 767 %৫ 22775 ০7 %2 

০90%77/2%/ 2%8//5/40 6 4%//7/2%7 [২০ ধসে] প্রকাশিত হয়। এই 

পুস্তকেরই পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবর্মেণ্ট কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের 
তালিকা আছে। সেটি নিয়ে মুদ্রিত হইল। 

সাল নাম কয় খণ্ড কেন! হইয়াছিল দাম 

১৮০২ বত্রিশ সিংহাসন ১০০ ৬২. 

্ লিপিমাঁল। ১৩০ ৬. 

রঃ দাউদের গীত ১৪০ ৬/২ 

রী রাজ গ্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৩৪ ৫২ 

৮. ৬ রীমায়ণ ৫ম থণ্ড ১০০ ২৪২ 

রর মহাভারত ৪ থপ ১০৩ ৮. 

দিয়াছে হিতোপদেশ « চে ৮২ 

০ কেরীর বাংলা ব্যাকরণ ১০০ ৪২. 

্ * কথোপকথন ১০০ ৮৯ 



বাংলা গঞ্ঠের প্রথম যুগ ১৪৩ 

সাল নাম কয় খণ্ড কেন! হইয়াছিল দাম 
১৮০২ ফরষ্টারের অভিধান ২ খণ্ড ১০৩ তি 
১৮০৫ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ম্য চরিজ্রম্ ১০৪ ৫২ 

তোতা ইতিহাস ১০০ ৬২. 
১৮১৬ পুরুষ পরীক্ষা ১০৩ ৮/%৬ 

১৮২২ দত্তক কৌমুদী ৮০ ১২ 

ী ব্যবস্থা সংগ্রহ-_লক্মীনারায়ণ ১০০ ২২ 

১৮২৪ মিতাক্ষরাদর্পণ ১০৪ ১৭৫৭ 

১৮২৫ কেরীর বাংল। শভিধাঁন ২খণ্ডা ১০০ ১০৯২ 

১৮২৭ ব্যবস্থা সংগ্রহ--রামজয় ১০০ ৬১ হিঃ 

১৮২৯ মাশম্যানের অভিধান ২ ণ্ড ১০০৩ | ২৪২. 

ী মেগিসের অভিধান ২ খণ্ড, ১ম থণ্ডা ১০ ৮. 

২য়খণ্ড ৫০ ১০।০ 

সদ্গুণ ও বীর্ধ্যের ইতিহাঁস ৫০ ২. 

১৮৩৪ রামকমলের অভিধান ২ থণ্ড ১০০ সি 
১৮৩৬৪  * মহাভারত নুতন সংস্করণ ২ থণ্ডে ১০ ৭ 
১৮৪৬ বাংলার ইতিহাস ১০৩ ২২ 
১৮৪৭ বেতাল পঞ্চবিংশতি ১০৩ ৩২ 

্ অমদ] মঙ্গল ২ খণ্ডে ১০৪ ৬২ 

৪ হ্ামাচরণের বাংল। ব্যাকরণ ১০০ ১৩২ 

১৮৫২ কু্ুমাবলী--বাংল। কবিতাসংগ্রহা ১০০ ২২ 

এই তালিকায় তারিখ এবং নামের ভূল আছে, ইহা সম্পূর্ণও নম, তথাপি ইহা হইতে 

ফোট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে। বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ 

হইতে প্রকাশিত থীসিস-সংগ্রহ-পুগ্তক £7/77/5 0//%/2/5 তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে 

কলেজের জন্ঠ মুদ্রিত ও মুদ্রাবন্ত্রের জন্ত প্রস্তুত পুস্তকের তালিক। দেওয়। আছে। * 

এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের ন্বিধার জন্ত নিষ্নলিখিত লেখক ও 

তাহাদের পুস্তকের নাম আমর1 বাছিয়া লইতে পারি। কেরীর পুস্তকের আঙ্লৌচনা , 

পূর্বেই কর! হইয়াছে বলিম্বা এখানে পরিত্যক্ত হইল। ঃ 

রামরাম বহু ১৯। রার্জা প্রতাপার্দিত্য চরিত্র ১৮০১, 

২। লিপিমাল! ১৮৪২ 

গোলোকনাথ শর্মা ১। হিতোপদেশ | ১৮০১ 



০ 

১৪৪ বাংল গ্ভের প্রথম যুগ 

মৃতুগয় বি্যালস্কার ১। বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ 
২। হিতোপদেশ ১৮০৮ 

৩। রাঁজাবলি ১৮০৮ 

৪। গ্রবোধ চন্দ্রিক ১৮৩৩ 

তারিণীচরণ মিত্র ১। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট ১৮০৩ 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়. ১। মহারাজ কষ্ণন্ত্র রায় চরিত্র ১৮০৫ 

চণ্তীচরণ মুন্ণী ১। তোত| ইতিহাস ১৮০৫ 
হরগ্রসাদ রায় ১। পুরুষ পরীক্ষা ১৮১৫ 

রামকিশোর তর্কচুড়ামণি-প্রণীত “হিতোপদেশের নাম মাত্র পাঁওয়। যায়, পুস্তকথানির 

সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্তীচরণ মুন্পী-অনুদিত “ভগবদগীতা”র 

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্ত পুস্তক গ্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। 
গ্রন্থাধাক্ষ মোহনপ্রপাদদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮৯) এবং ইংরেজী-বাংল। 

(১৮১০ ) শবসংগ্রহ একটি বুহত্বর অভিধান-রচনার জন্ত মুদ্রিত ও বিতরিত হইছিল । 

আমরা অতঃপর এই কয়েক জন লেখক ও তাহাদের রচিত পুস্তক লইয়। 
সংক্ষেপে আলোচনা! করিতেছি । 

রামরাম বস্থু 

রামরাম বনু কৰে এনং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় 
নাই, তাহার িতৃপরিচঘও আমরা পাঁই নাই। তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টান্বে কেটারিও 

ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসের বিবৃতি হইতে আন্দাজ কর! যায় যে, 

তিনি ১৭৫৭ গ্রীঠাব্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আরও 

অনুমান করা যায়। চবিবশ-পরগণা। ও খুপনার সীমান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে টাঁকি- 

দেবহাটা -নাল্তা-কালীগঞ্জের কাছাকাছি কোন স্থানে তাহার বাসস্থান ছিল; "রাজ 

গ্রতাপাদিত্য চরিত্রের সুচনায় তিনি আপনাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেরী 

যখন দেবহাটায় ছিলেন, তথন বামরাম বন্থুর খুড়ার জমিদারীতে জমি লইয়াছিলেন 

বলিয়। উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
১৭৮৭ গ্রীষ্টা্ধের ৮ মার্চ টমাপের মুন্ধী নিযুক্ত হইবার পূর্ব পরাস্ত অর্থাৎ রামরাম 

বনগুর ত্রিশ বত্সর বুল পধ্যন্ত তাহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জান। যান না। এই মাত্র 

জানা যায়, তিনি ঠিক এ সময়ে স্বগ্রীম কোর্টের ফাপী দোভাষী উইললিয়ম চেম্বসে র মুন্ধী 

ছিণেন এবং বাঁমরাম বসুর সহায়তায় চেম্বর্প বাইবেলের ফার্সী অন্ুবার্দ করিবার চেষ্টা 

করিতেছিলেন। উহলিয়ম চেম্বর্সের সাহাধ্েই রামরাম বনু কিছু পরিমাণ ইংরেঙী 

বলিতে কহিতে শিথিয়াছিলেন। ১৭৮৭ গ্রীষ্টাঞ্ধের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনরী 



বাংল! গঞ্ছের প্রথম যুগ * ১৪৫ 

সোসাইটির “পিরিয়ডিকা।ল আকাউন্টসে” প্রসঙ্গত: রামরাম বন্গুর সামান্ সাঁমান্ধ পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রামরাঁম বন্থুর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু জীবনী ও 

তাহার রচিত দুইথানি পাঠ্যপুস্তক হইতেই তীহার সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণ! 

গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। | 

রামরাম বস্থ যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনরীর! তাহা শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; 

তিনি মে ধুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফাঁসী ভাষায় তাহার ভাল দখল ছিল 
এবং বাঁংলা ভাষার তিনি এক জন চৌকস লিখিয়ে ছিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান 

লিখিয়াছেন, রামরাম বস্থ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনের তীবতা 

ভাষায় সারিত করিতে পারিতেন। শেষোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাহার কবিতায় লক্ষিত 

হইত | তিনি বাংল! গগ্ভ ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন। 

রামরাম বস্থুর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাদরিরা মপীবর্ধে তীহার চরিত্র 
চিত্রিত করিরাছেন। তাহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি পাদরিদের সংস্পর্শে আসিয়। 

মনে মনে অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্বতাবশতঃ সেগুলি মানিয়। 

চলিতেন ; ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যধিক গ্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও থোলাখুলিভাবে এ ধর্ম 

গ্রহণ করেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাহার। তাহাকে মতলববাঁজ 
ও জুয়াচোরঃ পরদারাসক্ত ও ভ্রণহত্যাকারী বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম শ্বীকারের লোভ 

দেখাইয়া তিনি বারন্বার পাঁদরিদের নিকট টাকা খাই্াছেন এবং শেষ পর্যন্ত 

আপনার পেতৃক ধর্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন। ইহাতে পার্দরিরা তাহার প্রতি 

অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। জন টমাঁসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম 

বন্থর প্রতারণা | দীর্ঘ দেড় শতাবী কাল পরে রানরাম বন্ুর চরিত্র মালোচনা করিতে 

বসি্। আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তিনি সকল সংস্কারকে গুলিয়। থাইয়াছিলেন এবং 

বরাবরই আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে জানিতেন। প্রথমেই তাহার মত ধূর্ত 
ও বুদ্ধিমান্ বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিলোভী পাদরিরা কম লাঞ্চনা ভোগ করেন 

নাই। 

কিন্ত এ সকল সত্বেও কেরী রামরাম বসুর গ্রতি অত্যধিক গ্রীতিদম্পন্ন ছিলেন, 

কঠিন নৈতিক অপরাধের জন্য তাহাকে বিতাড়িত করিম্নাও আবার মাশ্রয় দিয়াছেন; 

রামরাম বস্থর সাহাধ্য লইতে দ্বিধী করেন নাই। কেরীর জার্ালের বহু স্থলে রামরাম 

বন্থর বদান্ভত। ও দয়াধর্ম্বের উল্লেখ আছে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির গ্রাশংসা আছ। 

তর্কে কেহ তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, রামরাম বু দৌষগুণে 

খাটি বাঙালী “ছিলেন; নিজের তূয়োজনে অবাঞ্চিত ব্ঠাক্ত ও প্রতিষ্ঠানকে বিন! দিধায 

মানিয়। লইতে তীহার বাধিত না। 

সকল অপরাধ গ্াতেও বাংলা দেশের প্রথম মিশনরী-ম্প্রদায়ের রামরাম বন্ধুর প্র্তি 
১৯ 



১৪৬ বাংল! গগ্ের প্রথম যুগ 

কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পর্যান্ত অধীষ্টান কোন বাঙালী থীষরধর্মপ্রচারে 
এতখানি যত্ব ও পরিশ্রম করেন নাই। প্রথম বাইবেল-অনুবাদ পরোক্ষভাবে তাহারই 

বীর্তি; প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়! তিনিই সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত 
করেন। টমাঁদ ও কেরীর একমাত্র বাংল।-শিক্ষক তিনিই ; বাংলা বক্কৃতাতে তিনিই 

তাহাদিগকে দক্ষ করিয়া তিলেন এবং গ্রচার ও শাস্ত্ীয় বিচারের স্থলে বরাবরই তাহাদের 

পুরোভাগে থাকিয়। শ্বজাতীয়দের অগ্লীতিভাজন হন। রামরাম বল্গুই বাংল! ভাষায় সর্ব 
প্রথম শ্রীষ্টসঙ্গীত-রচয়িতা; কবিতায় খ্রীষ্টজীবনীর€্ লেখক এবং এদেশে প্রথম খ্রীষ্টশুভসংবাদ- 

দাতা । তাহার রচিত ছুইথানি সামান্ট কবিতী-পুণ্তিকা হিরকরা+ ও 'জ্ঞানোদয়' সে-যুগের 

গৌড়া-ব্রাহ্মণ সমাজকে আলোড়িত করিয়। তুলিয়াছিল । 

১৭৮৭ (সালের মার্চ হইতে ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মীঁসের মাঝামাবি পর্যন্ত পুর! 

পচ বৎসর কাল রামরাম বস্তু টমাসের শিক্ষক ও সহকর্মী ছিলেন; ইহার অধিকাংশ 
সময়ই তাহাদের মালদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নবন্ধীপে 

যান। রামরাম বনু শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারি মাসে 

বিললাত গিয়া কেরীকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সালের ১১ নবেম্বর কলিকাতা পৌছেন। রামরাম 

বস্থ জাহাজ-ঘাটেই তাহাদের অভ্যর্থনা করেন। সেই দ্বিন হইতে বামরাঁম বন্থু কেরীর 

মুন্ণী নিযুক্ত হন, মাসিক কুড়ি টাঁক। বেতন ধাধ্য হয়। এই সময় হইতে ১৭৯৬ সালের 
মাঝামাঝি কাল পধ্যন্ত রামরাম নম্থু কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাঁণ্ডেল, কলিকাতা, 

দেবহাট্রা ও মদনাবাঁটী সর্বত্রই তাহার। একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করিতেন। 

১৭৯৬ সালে বামরাম বন্থুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্ত তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। 

১৮০০ গ্রীষ্টাব্জের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, মে মাসে অনুতপ্ত 

রামরাম বন্দু আসিয়া আবার কেরীর সহিত মিলিত হন এবং খ্রীষধর্ম-প্রচারকার্যে পুরাদমে 

পাদারদের সাহাঁধ্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুন্ভিক ছুইটি এই কালেই রচিত। 

১৮০১ সালের ৪ মে হইতে কেরী রামরাম বন্ুকে মাসিক ৪* টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বাংলা-বিভাগে অন্ততম সহকারী পণ্ডিত করিয়! লন। 

রামরাম বন্ধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপর 

পাঠ্যপুত্তক রচনার আদেশ হইল । নিরঙ্কুশ এবং আদম্য রামরাম বস বিনা দ্বিধায় এই 

গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং ছুই মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রথম ( মৌলিক ) গন্পুস্তক 

'রাজ। প্রতাপার্দিত্য চরিত্র” রচনা করিয়। কেরীর হন্ডে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সালের 

জুলাই মাসে প্ীরামপুর মিশন প্রেদ হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়] প্রকাশিত হইল। এই 

পুস্তকের জস্ত কলেজ-কাউদ্দিল তাহাকে তিন শত টাক! পারিতোধিক প্রদান করেন। 

১৮*২ সালে রামরাম বন্থর দ্বিতীর পাঠ্যপুস্বক 'লিপি মালা? প্রকাশিত হয়। ১৮১ 
পাপী পাশ শপপস ল । 

* শ্রীষ্টবিবরণান্ৃতং'_-১৮০৫ হী 



বাংল! গঞ্ছের প্রথম যুগ ১৪৭ 

সালের ৪ মে হইতে ১৮১৩ দাসের ৭ আগ্ট তারিথে মৃত্যু পর্্যস্ত রামরাম বন্ ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র 

নরোতম বন্থ এ পদ প্রাপ্ত হন। 

যে কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্বব পর্যন্ত নাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই 

প্রচলিত ছিল যে রামরীম বন্থু রামমোহন রায়ের দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা 

অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণ। আর কিছু হইতে পারে না। রামরাম বস্থ রামমোহন অপেক্ষা বয়সে 
প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় এবং রামমোহন কলিকাঁতান্ব আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বেই 

তিনি গতাস্থু হইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার কোনও কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
এনপ প্রমাণও পাঁওয়! ঘাঁয় না। পরণত্তী কালে বোধ হয় নামপা্ৃপ্তে রামরাম বস্থু 

রামমোহনের শিষ্য হইয়| গিয়াছেন, রামমোহনের অধিকাংশ সহচর ও অগ্ুচরের "রাম”-যুক্ত 

নাম লক্ষণীয়। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে 
রামরাম বস্থুই রামমোহনের অগ্রজ; রামমোহনের অনেক পূর্বেই (ণ্লিপি মালার 

ভূমিকায় ) তিনি এক পরণ ব্রদ্ষের উদ্দেশে নতি জানাইয়াছিলেন । 

মানুষ রামরাম বসুর পরিচয় ইহার অধিক জান। যাঁর না; লেখক রামরাম বন্ুর 

পর্চস্র তাহার দুইথানি পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় 

কিন্ত পাইওনীঘ্বরের। তাহার পাণ্ডত্য বা ভাষাঙ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বল 

যায় না, কিন্তু ছুর্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফাগী আরবী বাংলা সংস্কৃত 
শব পাশাপাশি সাঁজাইয়া। আদর্শহীন গগ্ভের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং 

পাগ্ডি্তযজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লঙ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে- 

ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মুত্তি দেখিয়। পরবর্তীয়ের৷ সাবধান হইতে 
পারিয়াছেন। বিন! জ্মাদর্শে রামরাম বনু বে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে 

সম্পূর্ণ করিতে পারিগাছিলেন ইহাতে আজ আমরা বিম্ময় বোধ না করিয়! পারি না। 

প্রারস্তেই তাহার ভাষা এই মুখ্তি পরিগ্রহ করিল-- 

যে কাণে দিল্লির তক্তে হোমাঙ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের 

নবাব পরে হোঁমাঙ, বাদসাহের গফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ 
কারণ হোমাঙ, ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের 

মধ্যে আত্মকলহ হ্ইয় বিস্তর২ ঝকড়। লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে স্ুবাজাতের 

তহশিগগ তাগদ। কিছু হইয়াছিল।-_দশ্রাপ্য গ্রস্থমাল। সং করণ, পৃ. ২। ৪ 

এই নমুনাটুকুর মধ্যে আমর! দেখিতে পাইতেছি, অনবয়ের বালাই নাই।, "ওফাত" 
ও “আত্মকলহ” পর্নর্বিবাদ্দে পাশাপাশি বসিয়ান্থে; “ঝকড়া লড়াই কাঙ্জিয়া উপস্থিত” 

হয় নাই। ভাষার মন্বস্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা । কিন্ত অরাজক হইলেও 

রামরাম বন্থুর এই সাহিত্য-গ্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীঞ্জ নিহিত আছে। 



১৪৮ _. বাংল। গন্ভের গ্রথম যুগ 

'রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র" -প্রৃতপক্ষে বাংলা-গণ্ে প্রথম একটানা দীর্ঘ 

মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক 
ও রাষ্ট্রিক ব্যবহারে তথনও ফার্সী ভাষার প্রাধান্ত ছিল, বাংল! বাক্যের অন্বয় সংস্কৃত ব্যাকরণ 

অনুযায়ী হইতে আরস্ত হয় নাই। রামরাম বন্থ ফাঁসী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্রের 

সৃটি করিয়াছেন। ফলে তীহার ভাষা “কদধ্য” বিশেষণে বিশেষিত হইয়| পরবর্তী কালে 

পগ্ততজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঞ্জার, ইয়েটুদ এবং নৃসিংচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 

তাহাদের সংগ্রহপুন্তকে রামরাম বস্থকে স্থান দেন নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল-- 

রাজা প্রতাপাদিত্য | চরিত্র | যিনি বাঁদ করিলেন যশহরের ধূমঘাটে | একববর বাদসাহের 

আমলে ।-_- | রাম রাঁম বন্ুর রচিত ।-_ | শ্রারামপুরে ছাপা হইল ।-_ [ ১৮০১।-- | 

পস্তক-বণিত বিষয়ের এ্রতিহাসিকতধ লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 

বায় নিখিল নাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তিনি, 

১৩১৩ বঙ্গাব্দে “প্রতাপাদিত্য” নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যান্য রচনার 

সঙ্গে রামরাম বন্থুর রচনাটিও উদ্ধত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকা রামরাম 
বন্থুর জীবনী প্রসঙ্গে কেরীর কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবে তাহার 

কোনও অস্তিত্ব আছে বলিয়া! আমরা জানি না। রামরাম বন্ুর লেখার এ্রতিহাসিকত্ 

এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহামের পক্ষে এই আলোচন! 
অগ্রাসঙ্গিক, তবে প্রারস্তেই বামরাম বন্থ নিজের গ্রন্থ সম্বদ্ধে যাহা বপিয়াছেন সেইটুকু 

মাত্র উদ্ধ ত করিতেছি__ 
সংগ্রতি সর্বারস্তে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাগ হইয়াছিলেন তাহার 

বিবরণ কিঞ্চিত পারস্ত ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি 

তাহারদিগের শ্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা 

আছে অতএব আমর! অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনপূর্বক 

জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য থে মত আমার শ্রুত আছে তান্যায়ি লেখা যাইতেছে । 

রামরাম বসুর সংস্কত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না এবং ফাঁমী ভাষায় 
| জ্ঞান যে ভালই ছিল, 'বাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্রে? পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। 

' তাঁছাড়া। রামরাম বস্থু বিনা দ্বিধায় অনেক পরস্পরবিরোধী কর্তীকে একই ক্রিয়ার কাধে 

চাঁপাইয়াছেন, বু ভিন্ধম্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়। দিয়! নানা গোলযোগের 

টি করিয়াছেন? অর্থ বুঝিবার জন্ত অনেক সময় আন্দাজে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের 

যোগাযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহমী ধ্েনাপতির মত তিনি বহু জাতীয় এবং বিজাতীদ্ব 
শব্বকে যেমন তেমন ভাবে ওশ্রেণীবন্ধ ক্ষরিয়া ভাঁষ)-সমরে মহামীর বাধাইয়। দিয়াছেন। 

তাহার ভাষা! কোনও নির্দিষ্ রীতি ব1 পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না। ইহার উপমী। কেবলমাত্র 

ইহাই। বাংলা-গন্তের ইতিহাসে 'রাঁজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্রেশর ভাষা প্রত্বতাত্তিক 



রাড লতাপাদিত্য 1 

চরিত 1 

এ বঙ্ী হুযিডে রাজা চন্রকেত্ত পৃভৃতি 

আনেক, রাজাগান ওদুব হইয়ুখ চিলেন কিন 

কছচিত ডাঁহারিদের কেবল নায় হাত শুনা 

ঘা তদব্তিরেক তাহারদের বিশেষ 

বিশেঘণ কি যতে বৃদ্ধি কি মতে পতল নির। 

* করণ ক্িচুই উপদ্থিতলাহি তাহাতে ঘে সমস্ত 
লোকের) এ সকল পুশ পবন করে আলু 

পর্বক ল] জীননেতে ক্কোভিত হয় 

সৎ্পুতি সব্্বারহে। এ দেশে পু্াপাদিডা 
লামে এক রাজী হইয়া চিলেন ভাহার বিন 

কিঞ্ছিড পারস্য ভাহাঘ় গর্ত আছে সা 
১৮০১ খ্রষ্ঠাবে ছাপা বাঙালী-লিখিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত 

বাংলা গণ্গ্রন্থ 'রাজ। গ্রতাপাদিত্য চরিত্রের প্রথম 

পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 
( পৃষ্ঠা ১৪৮) 
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১৮৩ গ্রৃষ্টাষে প্রকাশিত “ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিষট 

গ্রশ্থের একটি পৃষ্ঠার গ্রতিলিপি 

( পৃষ্ঠা ১৬৬) 



বাংল! গণ্ভের প্রথম যুগ * ১৪৯ 

মহিমায় চিরকাল বিরাঁজ করিবে। এই.পুস্তকের যে কোনও স্থান উদ্ধত করিয়া! রামরাম 

বস্তুর ভাঁধারীতি বুঝাঁন যাইতে পারে। যথা-- 

ইহাতে বাঁদসাহ উহাকে সত্ষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে 

ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন 
করিলেন যাহাপন| গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাঁকলা ওগএরহের 

জমিদার বিক্রমাপিত্যের তরফ লোক । এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন 

বাঁদসাহের সম্ুথে। ইহাতে বাদসাহের অন্থমৃতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া মনত্াসত 

করিলেন।-_ছু্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২৭। 

ভাঁষ। ও শব্ধসম্পদের দৈন্য যে ছুঃসাহসী সাহিত্যিককে বীধিয়া রাখিতে পাঁরে না 

“রাজ গ্রতাপাদিত্য চরিত্র তাহার একটি প্রমাণ । সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক 

পড়িয়া। অর্থ পৰিগ্রহ করিয়। থাকেন তাহা হইলে ফাঁসী ভাষায় যে তাহী'দগকে রীতিমত 

পাঁঠ লইতে হইত, এই সত্যটাই মাঁনিতে হইবে। 
'লিপি মালা”র বাংলা আখ্যাঁপত্রটি এইরূপ-_ 

লিপি মালা ] পুস্তক ।-_ | রাম রাম বন্থুর রচিত।-- ] শ্রীরামপুরে ছাপা 

হইল ।-__ | ১৮*২।-- 

,রাজ| গ্রতাপাদিত্য চরিত ও “লিপি মালা”র মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুর 

বি্কালঙ্কার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন; বিশৃঙ্খল শব্দচমূকে আয়ত্বের মধ্যে আনিয় 

কাঁজে লাগাইবার কৌশল তীহার সহজাত ছিল। রামরাঁম বনু যে মাত্র এক বৎসরের 

মধ্যে তীহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অর্জন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ “লিপিমালা/় 

আছে। নিরঙ্কুশ রামরাম বস্থ এই পুস্তকে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত রীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ 

করিয়াছেন । হুচনাতেই তিনি বলিতেছেন__ 

এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলগীয় মহাশয়ের তাহার! এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত 

নহিলে রাজ ক্রিয়। ক্ষম হইতে পাঁরেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন 

তাঁষা ও লেখ পড়ার ধার! অভ্যাস করিয়া সর্ধবিধ কাধ্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে 

এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ ছুই ধারাতে গ্রস্থিত করিয়! লিপি মাল! নাম পুস্তক 

রচনা করা গেল।--পৃ.৩-৪। 

যে রামরাম বন্ধু ফার্সী শ্বকৌষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাহার পূর্ত গ্রন্থের একটি 

বাঁক্যও সম্পূর্ণ রচনা করিতে পাঁরেন নাই, তিনিই “লিপি মালা" লিখিলেন--. * 

এই মতে প্রেমাশক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ং সমস্ত ভগিনী ও 

অমাত্যগণঞ্চে সম্ভীষ করিয়া যন্ত স্থানে পিস্র নিকটেযাইয়। প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে 

দেখিব| মাত্রেই হরকোপে কোপির্ত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত হইল। কহিল কন্টে তুমি কিমর্থে 
এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মদানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা 



১৫০ * বাংল। গঞ্ভের প্রথম যুগ 

গণায় সাঁপ লইম্বা তাহার খেল! বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা 

তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র 
বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের 

প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ ইত্যাদি যাহার পদযুগে শরণাগত যে হর 

মহাবীর ত্রিপুরান্থরকে সংহার করিলেন যে হর কাঁলকুট পান করিয়। স্থষ্টি রক্ষা! করিলেন 
তাহাকে কুত্ন! বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে নাঁ তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন 

কর।* এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ধধার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে 

উত্থান করিয়। কহিতেছেন পিতা। সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির 

ছেদন করিবেক নতুবা নিজ গ্রীণ ত্যাগ করিবেক কিন্বা। সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি 

আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোনার আত্মজ। তন্ন আর রাখিব না এই কহিয়৷ বসন আটিয়া 

পরিয়। যাইয়। ধধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ।--লিপি মালা 

(১৮০২), পৃ. ১১১-১৩। 

বাহার শুধু “রাজা প্রতাপারদিত্য চরিত্র দেখিয়া! রামরাম বন্থুর ভামাঁর যৎপরোনাস্তি 

নিন্দা করিয়াছেন, তীহারা একটু পরিশ্রম করিয়া “লিপি মাল!” গ্রন্থখানি পাঠ করিলে 

নিঃসংশয় হইতে পাঁরিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্থয়ের 

দৌষ পুরাপুরি পরিহার করিয়। প্রসাদগুণবিশিষ্ট সপাঁঠ্য ভাঁষ| রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, 

অপ্রচলিত শবের জন্তও তাহাকে ফারসী শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম 

বনুর প্রতি এই অবিচার বাংন। গগ্য-সাহিত্যের ইতিহাঁসে কলঙ্কেরই অধ্যায়। 

ভূমিক ও গ্রস্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অন্ক সম্থলিত “অস্কমালা” 
অধ্যায় ছাড়! “লিপি মালা”র প্রথম ধারায় রাজ। অন্ত রাজাকে দশখানি, রাজা চাঁকরকে 

পাঁচথানি মোট পনেরটি লিপি; দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক ( পিত। পুত্রকে, গুরু লুকে, 

সমান সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি )২৫ খানি, সর্বসমেত চল্লিশটি 

লিপি আছে। প্রত্যেকটি পিপিই মুল্যবান! রামরাম বন্ুর ভাষা! শেষ পর্যস্ত কতদুর 
সহজবোধ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবাঁর জন্ত পপীমান্ত চাঁকরকে লিখিত মনিবের পত্রের 

কিয়দংশ উদ্ধ ত করিতেছি__ | 
, তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীকানাইদাস মাবী প্রভৃতি যে তিন নৌকার 

চালান লইয়। গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভর! কাষ্ঠ তবানীপুর গ্রামে কাটা গঙ্গার মধ্যে 

রাখিয়া €শ্লিকানাইদ৭স মাঝী কল্য এখানে আসিম্নাছে ভরা অগ্ঠাপি বিক্রী হয় নাই অতএব 

তুমি পত্র পাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন তরা কাষ্ঠ 

বিক্রয় কৃরিয্। টাক শীঘ্র পাঠাইব। এখানে বঞ্রয় ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াঞ্ছে এবং আর 
কএকখান নৌকার চালান দিতে হইবেক আমি এখান ইইতে কানাই মাঁঝকে পীপ্র বিদায় 

করিব তুমি তাহার অপেক্ষা! করিবা না আর ওধানে কি মত চোদ্দ পদ ও যোল পদ নৌকার 
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ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা! জানিয়। লিখিব! তোমার বাট হইতে পরশ্বঃ এক লৌক এখানে 

আসিয়াছিল তাঁহার মারফত ত্বোমাঁর খুড়া! লিখিয়াছিলেন তুমি অদ্য চারি মাস বাটা হইতে 
আসিয়া সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা। কড়ি কিছুই পাঠাও না... | “লিপি 

মাল” (১৮০২) পৃ. ২২৮-২৯। 

এই সীমান্ত দৃষটান্তগুলি হইতে স্পটই বুঝা যাইতেছে যে রামরাম বন্ধু বাংলা-গণ্ঠের 
শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাগ লেখক। এই শেষোক্ত পরিচয়ে যে 

কাঁরণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত একজন শান্তরজ্ঞ অগাধ পাণ্ডিত্য 

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহ! করিয়াছিলেন রাঁমরাম বস্থু যে তাহারই স্ুত্রপাত করিয়া প্রিয়াছেন 

তাহাতে আর সনে নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্ত তাহার কৃতিত্বের 

গৌরব পান নাই। বাংলা গস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস যথাষথ লিখিতে বসিম্। রামরাঁম বসুর 

সেই গৌরব মাঁমাঁদিগকে দিতেই হইবে | 

গোলোকনাথ শর্মা 

“হিতোপদেশ'-গ্রণেতা গোলোকনাথ শন্মীর কোনও পরিচম এতারৎকাল কেহ প্রকাশ 

করেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পঞ্ডিত, সহকারী পণ্ডিত অথবা মুন্শীদের 
তান্রিকার্ঠেও গোলোকনাথের নাম নাই। ত্বীহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, 
১৮০১ শ্রীষ্টাব্ধে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত হিতৌপদেশের যে বাংলা অনুবাদ 

প্রকাশিত হয়, গোলোকনাথ পণ্ডিত বা গোলোকনাথ শর্মা তাহার লেখক | এই পুস্তকের 

ুই-চাঁরি থণ্ড এখনও এখানে-সেথানে বিদ্কমীন আছে এবং এতকা্গ পর্যন্ত এই পুস্তকের 

পরিচয়ই গোলোকনাথ শর্মার একমাত্র পরিচয় ছিল। 

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের *পিরিয়ডিক্যাল আযাকাউণ্টসে, (প্রথম দুই খণ্ড) 

গ্রকাশিত জন টমাঁস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ 

শন্দীর সামান্ধ কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্ত ইহাও এত যৎসামান্ত 
যে, আমাদের কৌতুহল নিবৃন্তি হয় না| এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিডিভাঙ। 
অস্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়। বাহির করিতে হইয়াছে । 

মালদহ হইতে জন টমাঁসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্ক্ষের চাকুরি লইয়া 

কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাহার, মুন্তী রামরাম 
বস্থ সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ শ্রষ্টাব্ের জুন মাসে তিনি মনাবাটী পৌছেন ; ) টমাদ তখন ' 
বারে। মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন মাস বাংলা ও 
সংস্কৃত শিথিবীর জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীি পণ্ডিতর্কে নিযুক করেন। এই পত্ডিঠই যে 

গোলোকনাথ শর্মা, তাহ মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১ল] নবেহ্বর 

হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখ! টনাসের ডায়ারি “পিরিয়ডিক্যাল 
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আযাকাউন্টস' প্রথম খণ্ড র্থ সংখ্যার ২৭৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে 

টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে “হিন্দু ফেবল্স+ অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য 

হইতে তিনটি গল্প বাছিস্কা আমি তাঁহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট 
পাঁঠাইলাম। গল্প তিনটি এই--(1) 01০ ৪00 079 10961) (2) 014 1906 800 

0০ 90000 0085--910816, (3).08015819 8100 7516011806, ১৮*১ সনের ১৫ই জুন 

উইলিয়ম কেরী ডর রাইল্যাগ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে-_ 
00৫ 10104161095, 2150, 06211% 020912660 076 501050116 091)165, 076 

01 দেও 01010 10:0006111001795 9610 00, 41101) 6215 20176 00 

1১00115). 

১৮০১ সানই এই গরগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলৌকনাথ শর্ধার 

£হিতোপদেশ' ৷ ইতিপূর্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত “081 011010,অর্থে 

ভুল করিয়। মৃত্যুঞ্য় বিছ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন। 

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাঁশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারন্তেই 

কেরীর পণ্ডিতরূপে নিষুক্ত হন, ইনি কিশোর বয়স্ক ছিলেন এবং ইহার কঠম্বর সুমিষ্ট 

ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাঁশীনাথ তর্কপঞ্ানন 

নহেন। ২ 
স্থৃতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় 

এবং মহীপাঁলদীঘির ( বর্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ) কাছাকাছি কোনও স্থানে 

তীহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; 
কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্ররামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তীহার 

সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টান স্বদেশে 

তাহার মৃত্যু হয্ব। “পিরিঘুডিক্যাল আযকাউন্টসে/র ত্রয়োদশ সংখ্যায় ( ২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ 
পৃষ্ঠায় জোশুয়া মাশম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি 

লিখিয়াছেন-- 

| 0901 10171)1121) (006 8. 01005501500 6171010/60 107 01610) 01001 

[৪1 0680, 2 1)15 017 1)0056) ড1)10791 16 1790 50106 001 1019 1)99]0), 

[716 0190 11) 211 016 501961510101। 01 1110000 100912015, 

১৩ই আগস্ট লিথিতেছেন-_- 

ড1০ 16501 1১) ৪. 1661 70 10:00 [60910062% ০০-42, (756 ০001 

01211179105 অ1ি 995 6%7%/ 292: %27%. 1 £51010801) 6:11856 1715 (০ 

. * ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন। 
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0100)015 2170. 00791 15618010205 21900 05, 01167 50 36000104917 ০07068160 
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1100৬ ০01 0060 60 10681 ৪. €656107017 96810956 0015 10িনিন! 0150009) 0% 
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গোলোকনীথ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। “হিতোপদেশ 

ছাড়া গোলোক শর্মা লিখিত মন্ত কোনও পুস্তক ব1 পুস্তিকীর সন্ধান পাঁওয়! যার ন!। 

“হিতোপদেশে'র আখ্যাপর এইরূপ -- 

হিতোপদেশ।-- 

গ্রহ ভাষাতে 

গোলোক নাথ শর্মণ! ক্রিয়তে।__ 

শ্রীরামপুরে ছাঁপ! হইল ।_- 
১৮০ ১-- 

আখ্যাপত্র সহ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৭। 

গোর্তীকনাথের “হিতোঁপদেশের অংশবিশেষ যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্তু 

লিখিত বাংলা পুস্তকাঁবলীর প্রাচীনতম রনা ( ১৭৯৫ খ্রীগান্ধ ), তাহাতে সনোহ নাই; 
কিন্ত তৎ্সত্বেও ইহার ভাঁষা অপেক্ষাকৃত সরল। সংস্কতের অনুবাদ বনিয়া ভাষা 

সংস্কৃতানুদারিণী হইলেও গোলকনাঁথের নিজন্ব বাঁক্যরীতি প্রশংসনীয় । মৃত্যুগীয়ের 
দুরূহ পাণ্ডিত্য এবং রামরাম বন্থুর নিরগ্কুশ বিজাতীয় শব্বগ্রয়োগ গোলক শন্দার 

“হিতোপদেশে” নাই । কিছু নমুনা উদ্ধত করিতেছি। 

কোন নদীর তীরেতে পাটশীপুত্র নামধেয় এক নগর মাছে সে স্থানে সর্ব স্বামী 

গুণোপেত শ্রা্শন নামে রাঁজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে 

দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্থু সকলের লৌচন অতএব যে শাস্ত্র না 
জানে সেই অন্ধ'। আর যৌবন ধন সম্পত্তি গ্রতৃত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থকে 
তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্িগ্ 

মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমাঁর পুত্রের! অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি 

হবে এমন্ পুক্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধাশ্মিক সে পুপ্রের 
কি কাধ্য যেমন কানার চক্ষু পীড়। মাত্র। ঘি পুত্র হইয়া মরিত কিংবা না হইত 
মে কেবল একবার ুঃখ কিন্ত মুর পুত্র প্রত্তি পঞ্দে। * বিস্তাযুক্ত এবং সাধু ফাদ 

এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে দিংহ। যেমন চক্। যাদৃশ রঙ্গনীতে চক্র উদয় 

না হইলে কোটিং নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্থ 
২৩ 
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পুত্র জানিবা এক স্বপুত্রের তুল্য নছে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পূণ্য 

করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধাশ্মিক হয়। খণকর্তা পিতা শক্র 

মাতা অপ্রিয়বাদ্দিনী ভার্ধ্যা রূপবতী পুত্র মপত্তিত। উচ্চ বাঁ নীচ হউক গুণবাঁন 

সকল স্থানে পুজনীয়।--পৃ. ৪-৫ 

গোলকনাঁথ শর্ী-গ্রণীত “হিতোপদেশের পরবর্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল 

ঝলিয়া আমানের জান! নাই। 

মৃত্যুপ্জয় বিদ্তালঙ্কার 

কেরী ও ফোর্ট উইপিয়ম কলেজ গ্সঙ্গে বাংলা-বিভাঁগের গ্রাধান পণ্ডিত মৃত্যু 

বিষ্যালঙ্কারের উল্লেখ বার-বার করিতে হইয়াছে। বাংলা গণ্ভ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই 

পুণ্যনাম আরও বন্থবার উচ্চারণ করিতে হইবে। বস্তঃ বাংলা গগ্যের এই প্রস্তুতির 
কালে তাহার মৃত একজন শিল্পীর অভ্যুদয় না ঘটিলে ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত 

হইত। সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যে অসাধারণ পাঁগ্ডিত্যের সহিত তীহার রসজান 

যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাংল! ভাষার নিতান্ত অন্ধকার-যুগেও একটা নিদিষ্ট গগ্ভরীতির 

. উত্তৰ সম্ভব হইয়াছিল। আদর্শের অভাবের জন্য মৃত্যুরয় ভীত হন নাই। সুজয় 

সাহদ ও আত্মনির্ভরতাঁবলে তিনিই সর্বপ্রথম অধুনা প্রচলিত প্রায় সকল রীতি লইয়াই 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার একার সাঁধন! প্রায় এক যুগের সাধনা বলিয়া গণ্য 
কর। যাইতে পারে। 

দুঃখের বিষয়, বাংল গগ্ভের এই প্রথম আটা পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী ও কীন্তি- 

কাহিনী কালের ভগ্স্ত,প ঠেলিয়| সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে, তাহার জন্য 

সম্পূর্ণ গৌরব এঁতিহাসিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেঙ্রনাথ বল্যযোপাধ্যায় মহাশয়ের 

প্রাপা। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে মৃত্যুপ্য়ের সহিত এ যুগের 

বাঙালীর পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। বঞ্জন পাবলিশিং হাউ হইতে তাহার সম্পাদনায় 

প্রকাশিত “মৃত্যুর গ্রস্থাবলী'র ভূমিকার তিনি মৃত্যুজয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতবা তথ্য 

সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। 

জন ক্লার্ক মাশম্যান প্রমুখ অনেকের মতে মৃত্যুজয় ওড়িয়। ছিলেন; কেহ কেহ 

তাহাকে মেদিনীপুরবাসী বলিয়াছেন। আমরা সন্ধান করিয়া যত দুর জানিয়াছি, 
তাহাতে অনুমান হয়, রাঢ় দেশ হইতে তাহার কোনও পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত 

ভদ্রকে গিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। এই কারণে তীহার ওড়িয়/খ্যাতি হওয়। 

স্বাডাবিক। ভদ্্রক সেকাগে মেদিনীপুর এলাকার অন্ততুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। 
অনুমান ১৭৬২ শ্রীষ্টাফে তীহার জন্ম হয়। তিনি চট্টোপাধ্যায়বংশ-সভভূত কুলীন ব্রাঙ্গণ 

ছিলেন এবং কার্ধযব্যপদেশে কলিকাতার বাঁগবাজার অঞ্চলে রাজ রাজবল্লীভ দ্ত্রীটে বাস 



বাংলা গঞ্ছের প্রথম যুগ * ১৫৫ 

স্থাপন করিয়াছিলেন । ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের “নবজীবন' পত্রিকার সম্পার্দক 

অক্ষয়চন্র সরকার মৃত্যু্রয়-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে উল্লিখিত 

আছে যে, মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২।৬৩ গ্রীষ্টা্ধে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন; কৈশোরে তাহার 

বিগ্তাশিক্ষ। নাটোরে তত্রত্য সভাপণ্ডিতের নিকট এবং যৌবনে তিনি কর্সিকাতার 

অধিবাসী । জীবনের পরবর্তী কাল তিনি কলিকাঁতাতেই অতিবাহিত করেন। 

১৮০১ সনের 8ঠ মে তারিখে মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ালঙ্কাঁর পাদরি উইলিয়ম কেরীর অধীনে 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন 

ছুই শত টাঁকা। কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেরীর অনুরোধে মৃত্যুঙয 

কলেজের ছাত্রদের জন্ বাঁংল। পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তীহার 'সর্ধ- 

গ্রথম পুস্তক “বত্রিশ সিংহাসন_ ইহার জন্ত তিনি কেরীর মুপারিসে কলেজবর্তৃপক্ষের 

নিকট পুরস্কারঘ্বর্ূপ দুই শত টাঁক পাইয়াছিলেন। “বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ গ্রীষ্টাবে 

প্রকাশিত হয়। 

১৮০৫ শ্রীষ্টাৰে কলেজের নুতন ব্যবস্থান্নমারে সিবিলিয়ান ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় 
পারদর্শী করিবার জন্ধ এক জন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও কেরীর স্মুপারিসে 

মত্যুপরয়কে বহাল কর! হয়। ১৮১৬ গ্রীষ্টান্বের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফে।ট উইলিয়ম কলেলে 
ত্বীয় পনরৌ। বপর অধ্যাপনা করিবার পর মৃত্যুয়ের পাণ্ডিত্যত্যাতিতে আকষ্ট হইয়া" 
তদ্দানীন্তন মুগ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাহাকে কোর্টের পণ্ডিতরূপে গ্রহণ করিবার 

বাসনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুপ্য় দুইশত টাঁকা বেতনে কলেজে ঢুকিয়াছিলেন, পনরো৷ 
বৎসরেও তাহার বেওন বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ, কলেজের মাথিক অবস্থ1 উত্তরোত্তর 

খাঁরাঁপ হইয়াই চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না) ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্ের 

৯ জুলাই তাঁরিথে তিনি কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। 

ইহার পর মৃত্যুর মুপ্রী-কো্ের বিচারপতি সার্ ফ্রাঙ্দিস ম্যাক্নটেনের অধীনে 

জজ-পগ্ডিতের কাজ করিয়া খ্াতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টান্ের শেষভাগে 

তিনি এই কাজ হইতে চীরি মাঁসের অবসর গ্রহণ করিয়! তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং 

কাশী, গ্রয়াগ, গয্৷ প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া কলিকাত ফিরিবার পথে ১৮১৯ খ্রীষ্টা্ের 

মাঝামাঝি সময়ে মুশিদাঁবাদে তাহার মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনের ১৯এ জু তারিখের, 

“সমাচার দর্পন” পত্রিকায় তাহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়। 

মৃত্য শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, সেকালের অনেক জনহিডকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তাহার যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্বে উক্ত কলেজের নিয়মাবলী প্রণয়নের * 

দন্ত দেশী বিগেণী পণ্ডিতদের লইয়া যে সমিতি গুঠত হয়, তিনি তাহার সত্য ছিলেন। তিনি 
কলিকাতা -ম্ুলবুক-সোসাইটিরও পর্িচালক-দমিতির এক জন দন্ত ছিলেন। 

মত্যুয়ের শান্জ্ঞান ও পাগ্ডত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদবাক্যের মত ছড়াইয়া 
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পড়িয়াছিল। ফে।ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং ঘুল্ীম-কোটে জজ-পঙ্ডিতী ছাড়াও 

তিনি তীঁহার বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টান 

উক্ত চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জান! 

যায়, নে যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ ও বেদীস্তদর্শন রীতিমত চর্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা 

তাহার নিকটে নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে 

সহমরণবিষয়ক বিধাঁন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুপয় ১৮১৭ সনেই বিধান 

দিয়াছিলেন যে, “চিতারোহণ 'অপরিহীরধ্য নয,-ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অন্ুগমন এবং ধর্ম" 

জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমুত| না৷ হয় অথব! অনুগমনের 

কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্থে নী1” ১৮১৮ খ্রীষ্টাকে রাঁময়োহনের 
সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা গ্রকাশিত হয়। 

মৃত্যু়ের রচিত বাংল! পুস্তকগুলির সহিতই আমাদের এই ইতিহাসের সম্পর্ক । 

ব্রজেন্্রবাবু তাঁহার সকল পুস্তক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাহার তালিক৷ 

এইরূপ-- 

১। বন্িশ সিংহাসন, ১৮০২ 

২। হিতোপদেশ, ১৮০৮ 

৩। বাজাবলি, ১৮০৮ 

৪। বেদান্ত চন্ত্রিক) ১৮১৭ 

৫ | প্রবোধ চন্দ্রিক, ১৮৩৩ ( রচনা ১৮১৩) 

ইহা ছাড় তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও 

সংঙ্কত ব্যাকরণ রচনায় সহায়ত করিয়াছিরেন। তাহার পুত্র রামজয় তর্কাপক্কারের 'সাংখ্য 

তাষা সংগ্রহ, পুস্তকের রচনাতে ও মৃত্যুপরয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। লং ১৮০৫ সনে প্রকাশিত 

মৃত্যু্য়ের “দায়রত্বাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তক পাঁওয়৷ যায় নাই। ফোর্ট 

উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে বরজঙ্্রবাবু "[100াথাঠ 1300০৪৩” বিভাগে হিনদু্দিগের 
আচারুব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুগ্যয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। 

সে পুন্তকের উল্লেখ অগ্তত্র তিনি দেখেন নাই। 

বাংলা গন্ত-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি বিশেষ করিয়। তাহার “রাজাবলি' ও “প্রবোধ 

চন্ত্রিকা'র জন্ু। “রাজাবলি' বাংল ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক 

ইতিহীদ এবং “গ্রবোধ চন্ত্রিকা' নাঁন। কৌতুকের গল্পচ্ছলে বাংল! গণ্যরীতি শিক্ষা দেওয়া 

| হইয়াছে | “বেদাস্ত চন্জ্িকাঁর গুরুতবও বড় কম নয়। এতাবংকাল আমাদের ধারণা 

ছিল-বাংলা। ভাষাতে ছু শাঙ্ীয় বিচাও এবং দীর্শানক যুকতিমূক কচন| রামমোহনই 
সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। “বেদান্ত চক্ত্িক” “বেদান্ত গরন্থে'র ছুই বত্মর পরে প্রকাশিত 
হইলেও ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে নিঃদংশয়ে গ্রমাণ হয় যে, এ ভাষা ও ভ্ী সম্পূর্ণ 
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মৃত্যপ্যয়ের নিজন্ব এবং বেদাস্তাদি ছুরহ বিষয়ের চর্চা মৃত্াঞ্জয় স্বাধীনভাবে পূর্বব 

হইতেই করিতেছিলেন। 

'বত্িশ সিংহাসন+-_-কলেজের পাঠ্যতালিকাতুক্ত হইয়া ১৮০২ সনে প্রকাশিত 

হয়। আখ্যাপত্রটি এইব্প ছিল--- 

বত্রিশ সিংহাসন।-_ | মংগ্রহ ভাষাতে ।_- | মৃত্যুঞ্জয় শর্দণা ক্রিয়্তে ।-- | শ্রীরামপুরে 

ছাঁপা হইল ।-- | ১৮০২ | 
উপক্রমণিকা ও বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি কাহিনী, পৃ. ২১*। ভাষা সহজ, 

সরল) রামরাম বন্থর “রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিজের ভাষার সহিত ইহার আকাশ- 

পাতাল প্রভেদ। মৃত্যুঞ্জয় রাঁমরাম বসুর আদর্শে রচনা করেন নাই। 'বস্রিশ সিংহাসনে? 

তিনি সংস্কৃতানুসারিণী এবং চলিত-ঘেষা, উভয়বিধ রীতিই প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ 

শেষোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক ব1 বিজাতীয় শব্ধ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। বত্রিশ 

সিংহাসন হইতেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় রক্ষা করিবার বিষয়-ত্বাহার সতেজ গ্রকাশতঙ্গী 

এবং সরল শব্মবিহ্যাস | রাঁমরাম বন্ুর “রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও "লিপিমাল।' ; কেরীর 

'ভায়ালগ্ন'"” এবং গোলোক শর্মার “হিতোপদেশ”-বত্রিশ সিংহাসনে?র পূর্ববগামী ও 
সাময়িক হইলেও পরবর্তী বাংলা গন্ঘ-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিশ্তার করিতে পারে 
নাই 4 বিস্ব“হিতোপদেশ) পরাজাবলি, ও প্রবোঁধ চন্ত্রিকা”য় "বত্রিশ সিংহাদনের 

ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্যন্ত বিষ্ভাসাগরী রীতিতে স্থারী হইয়াছে । 

বাংল। সাহিত্যে মৃত্যুঞ্যয়ই প্রাণবান্ গগ্ভের প্রথম অ্ট|। 

বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বত্রিশ সিংহাসন জাতীয় গন্প বহুকাল হইতেই এদেশে 
গ্রচলিত। সংস্কত গগ্-পগ্ঠে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যাঁয়। 

এই গল্পগুলিতে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাব দ্বেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও 

একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যু্রয় ইহার কোনটিকে তাহার আদর্শ 
রূপে গ্রহণ করিয়। অনুবাদ করিয়া! থাকিবেন। অনুবাদ হইলেও ভাষা অত্যধিক সংস্কৃত- 

প্রধান নয-মৃত্যুঞ্য়ের গ্রথম রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং গোলক শর্পার উপরে 
এখানেই তাহার প্রাধান্থ । ভাষার নগুনা-ম্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধত করিতেছি । রঞ্জন 

পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত “মৃত্যুজয় গ্রস্থাবলী/র পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্বত্র দেওয়া হইল। * 

১। দক্ষিণ দেশে ধার] নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্ঘদনকর নামে এক 

শত ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নান বজদত্ত সেই কৃষক শন্ত ক্ষেত্রের” চতু্দিগে* পরিখা, 

করিয়। তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আত্রাতক চম্পক অশোক কিংং$ক বক গুবাক 

নারিকেল নীগকেশর মাধবী মালতী ধুখী জীতী সেবস্তী কঙলী দাড়িমী তগর কুন্ধ মঙ্লিক। 
দেবদারু প্রভৃতি নান। জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়। এক উদ্ধান করিয়া আপনি সেই উদ্ভানের 

মধ্যে থাকে । সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হম্তী ব্যান মহিষ 
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গাগার বানর বনশুকর শরশক ভালুক হরিণীঁদি অনেক পণ্ড জস্ক আসিয়া শত্ত প্রত্যহ নষ্ট করে 
এ জগ্য যক্্দত্ত অতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়| শ্ত রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া! আপনি 

তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপর তক্ষণ বসিয়। থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাঁজের যেমত প্রতাপ 

ও শাসন ও মন্ত্রণ। সেই মত গ্রতাপ ও শাসন ও মন্্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন 
জড়ের প্রায় থাকে। ইহ! দেখিয়। কৃষকের পরিজন লোকের! বড়ই বিশ্মিত হইয়া! পরস্পর কহে 

একি আশ্চধ্য । এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধাঁরাপুরীর রাজ ভোজ শুনিলেন। অনস্তর 

রাঁজ। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্ত সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের 

ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাঁইলেন। 

সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাঁকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রান গ্রতাপ ও শ।সন ও মন্ত্র 

করে। ইহ! দেখিয়! রাঁজা চমতকৃত হইয়। বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং 

কৃষকেরে। নয়*এবং মন্ত্রীর নয় কিন্ত এ স্থানের মধ্যে চমতকার কোনহ বস্ত আছেন তাহারি 

শক্তিতে কৃষক রাঁজাধিরাঁজ প্রায় হয়। ইহ! নিশ্গ্ করিয়! দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান 

খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞ] দিলেন। আজ্ঞ। পাইয়। ভৃত্যবর্গের] খনন করিল। তৎপর 

সেই স্থান হইতে প্রবাঁল মুক্তা মাঁণিক্য হীরক হৃর্ধ্যকাস্ত চন্ত্রকান্ত নীলকান্ত পন্মরাগ মণিগণেতে 

জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাঁতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্বসিংহাঁসন উঠিলেন।__ 
উপক্রমণিকা, পৃ. ৩ টা 

২। এই কালে এক ব্যাস্ত সেখানে আইল ব্যস্রকে দেখিয়। বিজয়পাল গাছের উপরে 

চড্রিলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু 

ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা! শুনিয়া! রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধাঁকাল 

হইলে রাঁজ্রিতে রাঁজকুমারের আলম্তা দেখিয়া! বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যান 

আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। -- প্রথম 
পুত্তলিকাঁর কথা, পৃ. ৯ 

৩। হেমহারাজ শুন রাঁজলক্ষমী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস 

মলমুত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুন্তর মিত্র কলত্র গ্রতৃতি কেহ নিত্য নয় 

অতএব এ দকলে আত্যস্তিক গ্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপধুক্ত নয় প্রীতি যেমন ম্খদায়ক 

বিচ্ছেদদে ততোধিক ছুঃধদাপুক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্তব্য । 

নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাহাতে মন সুম্থির হইলে জীব 

অসার লংসার কাঁপাগার হইতে মুক্ত হন। -_পঞ্চদশী পুত্তনিকার কথা, পৃ. ২৭ 
১৮*৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) এবং ১৮১৮ সনে তৃতীয় সংস্করণ 

(পৃ. ২৪৪ ) প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সনে “নান মহা নগরে চাপা” একটি সংখ্বরণ বাহির 
হ্য়। 

ছিতোপদেশ*_-১৮৮ সনে প্রকািত হয়, পৃ. ২৪৩। আখ্যাপত্র এইন্প-_ 
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পঞ্চতন্তর প্রভৃতি নীতিপান্্ হইতে উদ্ধত | মিত্রগাভ মুহাত্েদ বিগ্রহ সন্ধি। | 
এত চ্ততুটয়ারয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।_ | বিষুশর্শকর্তৃক সংগৃহীত। | বাঙ্গালা 

ভাষাতে । | মৃত্যুঞ্জয় শর্মণ| ক্রি়তে | -_ | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।__ | ১৮০৮।-- | 
“হিতোঁপদেশে'র ভাষা বত্রিশ সিংহাসন অপেক্ষা অধিক সংস্কত-ঘেষা। ইহার কারণ 

সম্ভবতঃ এই যে, সংস্কৃত পঞ্চতস্ত্রের ভাষা এমন সরল ও ম্থপাঠ্য যে, অঙ্গবাদে মৃত্যুগ্জয়কে 

কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধনের পরিশ্রম করিতে হয় নাই ; তিনি যথাযথ মূলের আদর্শ বজায় 
রাখিয়। পিয়াছেন। গোলোকনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু উভয় অনুবাদের তুন! 

করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্য্জয়ের নিজন্ব সাহিত্যবুদ্ধি অনবাদকেও কতথানি 

সরস করিয়া তুলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
নরম্দাতীরে এক অতিবড় শালি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চধুকরণক নির্মিত 

নীড়-মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাদ করে। অনস্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য 'মেঘপমূহেতে 
গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থুল ধারাঁতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরের- 

দিগকে আত্ত্রীভূত শীতার্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়। বরুণা প্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরের! 

গুন আমারদিগের কতৃকি চঞ্চুমাত্রেতে আহ্ৃত তৃণকরণক নীড় নিশ্পিত হইয়াছে পাঁণি 

পারদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহ! শুনিয়া! জাতক্রোধ বানরের! , 
আলোটুনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থানগ্রযুক্ত দুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা 

করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা! বৃক্ষ 

আরোহণ করিয়া সকল বাস! ভ'গিল তাহারদিগ্নের অণ সকলও নীচেতে ফেপাইয়! দিল । 
পৃ ৮৭-৮৮ 

১৮০১ ত্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে বিষু শর্মা রচিত প্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র পুস্তকের 

অন্ততঃ দশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আশ্চর্ষ্ের বিষয় এই যে, মৃত্যুঞজয়ের 

অনুবাদের পর যে অনুবাদগুলি বাহির হয়, সেগুলি যেন হুবহু মৃতাঞ্জয়ের অন্গবাদেঃই 

পুনমু্রণ। বস্ততঃ মৃত্যু্জয়ের এই “হিতোপদেশ দীর্ঘকাল বাংল] দেশে প্রভাব বিস্তার 
করিয়া ছিল। 

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ( পৃ. ১৯৭ ) প্রকাশিত হয়। 

'রাজাবলি'_-১৮০৮ সনে বাহির হয়, পৃ. ২৯৫। আধখ্যাপত্র এইরূপ-- পু 

রাজাবলি।_- | সংগ্রহ ভাষাতে ।--| মৃত্যুঞ্জয় শর্দণ] ক্রিয়তে ।-- | শ্রীরামপুরে 

ছাপা হইল।-_ | ১৮০৮ |-- | * $ 

রোজাবলি'কে অনেকে মৃত্যুপ্যয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্ত 

আখ্যাপত্রে শ্টীংগ্রহ ভাষাতে” দেখিয়া সঙ্জোহ হয়, ছুহারও কোনও সংস্কৃত জাদশ 
চ . 

থাকা অসম্ভব নহে। বস্ততঃ গত বৎসরের “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা/য় এতিহাঁসিক 

যুক্ত রমেশ্চন্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি?র সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছিলেন। 
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ৃত্যুগ্যয় ধরতিহাসিক ছিলেন না এবং 'বাঁজাবলি”তে আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া তিনি যে 

গতীর গব্ষণ! করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও 

অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে । তবে ইহ যে বাংল। ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব প্রথম 

ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্যুপ্র় অন্য 

প্রাদেশিক ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

বত্রিশ সিংহাসন ও “হিতোপদেশে মৃত্যুপ্নয় তীহীর রীতিজ্ঞানের পরিচয় দিবার 

যোগ পান নাই। কিন্ত “রাঁজাবলি'তে পাইয়াছেন। এই পুস্তকে একাধিক রীতি 

অনুঙ্ত হইরাছে এবং স্থানে স্থানে তিনি বিজাতীয় শব গয়োগেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 

'রাজাবলি'তে গ্রথম গতর হিসাবে মৃত্যুপ্রয়ের ক্ষমতার নিদর্শন বিশেষভাবে বিষ্বামান। 

এইট পুস্তকের আরম্ত ও সমাপ্তি অংশ উদ্ধ ত করিলেই বাক্যপদ্ধতির ক্রমপরিবর্তন স্পষ্ট হইবে | 

আরম্ত এইরূপ 

রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্যন্ত জীবলোকের ও শ্রী জীবলোকেরদের ভূর্লেকাদি সত্য লোক পর্যন্ত 

উর্ধাতন সপ্ডলোক অতলাদি পাঁভাল পর্যন্ত অধন্তন সপডলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমুত যব 

ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাঁবভোগ্যবস্ত সকলের ও হ্ম্বকর্ধানসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার 

ও কল্প মন্বস্তর যুগাঁদিরূপ কাল বিভাগের কর্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। পৃ. ১১৭ 

সমাপ্তি এইরূপ-_ 
এইরূপে শবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাঁহাদুরের অধিকার নুস্থির হুইল। ম্হারাঞ্জ 

রাজবল্লভ- বাহাদুর বাঙ্গাল। ১২০৪ সন পধ্যস্ত বরাবর কম্পনি বাহাঁছরের থেদমত গুজারি 

করিয়া এই কলিকাঁতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাহার মৃত্যুর 

পূর্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে এ মহারাজ হর্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন এ আপন মুনীর 

নবাব সিরাঁজদদৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন শত এব স্বতঃ নিমথারাম অথচ 

এক ক্ষুদ্রের ওরদেতে মহারাজ দুর্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরম্বরূপ এ মহারাজ 

রাজবল্লভের ভাগিনেঘ়ের। প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া এ 

মহারাজ রাজবল্পভের পুত্রবধূ এ মহারাজ মুকুন্দবল্নভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাঁপী সমেত 
কৌশপক্রমে বাটীহইতে বাহির করিয়! দিঘু। নীলবর্ণ শৃগালের ম্যায় আপনাকে মহারাজ 

করিয়। মানিয়। এ মহারাজ রাঁজবল্নভেরদের এহছিক সন্ত্রম ও পারমাথিক সকল ধর্ম লোপ 

করত আছে । এ রাজ। রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ছুঃখেতে কাল ক্ষেপণ 

করত 'মাছেন। পৃ. ১৮৯ 

আরম্ভ ও সমাপ্তির মাঝে মাঝে “রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষ! যে শিল্পাদর্শের দিকৃ 

দিয়া কত উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া ছিল, নিয়োন্ু ও পংক্কি কয়েকটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। 

রসিক পাঁঠক ইহার মধ্যে বন্ধিমী ভঙ্গীর সন্ধান পাইবেন। 
যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণীতারা বসিতেন সেই দিংহাগনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষাথা 



বাংল! গঞ্চের প্রথম যুগ * ১৬১ 

অনায়াসে বদিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্বালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে পিংহাসনে 
ভম্মবিভূষিতসর্বাাজ কুষোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্বময় কিরীটধারি রাজারা 

বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাঁজারদের নিকটে অনাবৃত 
অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগথ্ঘর রাজ। হইল। যে সিংহাসনম্থ 

রাজারদের সম্মুথে অগ্জলীকৃত হস্তঘ় মন্তকে ধারণ করিয়৷ লোকের! দরাড়াইয়া! থাকিত সেই 
সিংহাসনের রাজ। শ্বয়ং উর্দবাহু হইল। পৃ. ১৩৪ 

১৮১৪ সনে “রাজাবলির দ্বিতীয় সংস্করণ ( পৃ. ২২১) প্রকাশিত হয়। 

প্রবোধ চক্দ্রিকা+_রচনার তারিখ (১৮১৩ খ্রীঃ) হিসাবে “প্রবোধ চক্জ্রিকা'র 

সান 'রাজাবলি'র পরেই) কিন্তু ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের পূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮১৯ সনের 

৫ জানুয়ারি তারিখে কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখ। কেরীর একথানি পত্র হইতে জান। যায় 

“1111000170059) 001076119 01)191 1১010101006 00119259, 90%)9 59919 

800 80105 90002956010 01708100010 016 21)0$81076100101160 1011, 00 ৮1101) 

[91095 01590 076 02106 0 112000177-0100000111- 10605 2 51965 ০1 

0019 ৮/1)019 0৮০16 ০0171100909 15109120016) 11105091090 1057 01112 

935810010165 210 10161501560 ৬110) 276000695 107610060 60 6%:6101011 

(076 11106171 30181065 069011090 (1)61911....., 016 ৬০0] 15 00 10 + 

079 56121010016 [31695 870 ৮৮111 109 01117060 107০৮ 205 20011080101 

0017. 50105011010. 1 00175109116, 1105/6561) 23 ৪, 50115 17151) 85 2. 01955 

13001 11] 19 ০01 81686 52100 11) 016 001166++*৮”-119106 01150. 

০, 69, 00. 388-89. 

এই পত্রে মৃত্যুপ্জয়কে এই সকল গ্রস্থরচনার পরিশ্রমের জন্ত পুরস্কৃত করিবার সুপারিশ 

ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ থণ্ড £গ্রবোধ চক্দ্রিক” কিনিয়। লেখককে পুরস্কৃত করিতে 

চাহিগাছিলেন, কিন্ত মৃত্যুঞ্জয় তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই | ইহার কয়েক মাঁসের মধ্যেই 

তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া! যান। ঠিক ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের মে মাসে “প্রবোধ 
চত্ত্রিকা' শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রীযন্ত্রর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। 

“প্রবোধ চন্ত্রিকণ, মৃত্াঞজয়ের সর্ববাপেক্ষ। গ্রসিদ্ধ বই। প্রবর্তা কালে বাংপা-সাহত্যের, 

বহু সমালোচক ও এঁতিহাসিক এই পুস্তকথানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন না৷ করিয়াই ইহার ভাষার 

নিন্দাবাদ করিয়াছেন । তীহার! ইহ লক্ষা কর! প্রয়োজনই মনে করেন নঃই যে, মুত্যু 
নান গগ্ঠ-রীতির নমুনা দ্বারা এই গ্রন্থখানিকে স্বয়ং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । “প্রবোধ চক্দ্রিকা” 
দীর্ঘকাল ক্ধিকাতার বাঙালী ছারদের পাঠ্য পু্্ঃক ছিল & কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তীলয়ও এটিকে 
পাঠ্যতালিকাতুক্ত করিয়া নির্রেরাই ইহার একটি সংস্করণ ( ১৮৬২ খ্রীঃ) প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের অনেকেরই এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচয় 
২১ 
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ছিল। এই বই লইয়া! অনেক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, এই সকল 
আলোচনাতে মৃত্যু্য় তাহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পরবতী কালে মৃত্যুরন্বকে ধাহারা 

সমধিক সমাদর করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ড্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত 
প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেথযোগ্য | উদর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন পপ্রবোধ চন্্িকা+য 
অনুস্থত (১) মৌথিক রীতি, (২) দাধু বা সাহিত্যিক রীতি, এবং (৩) সংস্কৃত রীতি লইয়! 

বিশদ আলোচিন! করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি প্রধানত অন্ধবাদস্থলেই সংস্কৃত 

রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। 

বন্ততঃ মৌথিক রীতির প্রতি যে তাহীর প্রবণতা! ছিল, “প্রবোধ চন্দ্রিকা” পাঠে তাহা 

স্প্ই বুঝা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন__ 
71015 ৬০0 ৪5 ০0010059010 019 1766 11110001095 ৬199৪810071, 

008 01 0.6 00050 01010000 901101919 01 016 259.-.--000706 ০010 1710) 176 

1916 010100101151790 26 115 06810), 00051965 010161/ 01 08107120565 ?ি0োা 

116 51087907155 ৮1100010710 079 0169 136199166 01 ৮11)101) 100660 16 109 

106 00203106160 079 ০1 016 1005 196800100] 90601016105, 10076 91101 

20501010510 95111016 2, 21190 01 5016, 1045 11 50106 02565 10011260 

2009 056 01181081756 ০0116106001 21010110019 1061 0:919 7; 006 

0108110 01 10101, 1)0/661, 116 1725 21001008100 160661060. 10/ 1119 

611) 9 01101021 10017001, 110 00191091501 076 01 10610850120 

50 [16619 01) 0170 ১110651016, 0781 006 01010168060 50006100108 [00991017 

1100 1 01067001610 00101016116170 50106 ০01 0116 96100610065 ৪ 076 1150 
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10060 0080 016 0195610৮ ৬0110 %/1]1 10177 2 5210191016 20010101700 036 

11012 01079 5000506, 01109810 106 9110010 109 0০085107811) 10691100090, 

11 0116 09105810110, 10 005 2100. 01)18565 0 0005081 00001161006, 

66186 11] 136. 20015 160910 00: 105 18000: 10 016 [001 061 

| 0100005 8109 109 016 01000100010 1710) 16 ৮101 50010 1010 01 80016- 
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প্রবোদ চন্ত্রিকা'র বিবিধ গগ্ঘরীতির নমুনা স্বল্পপরিসরে দেওয়। সম্ভব নয়। আমর! 

তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহ হইতেই পাঠক মৃত্যুযের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। 
১। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবে রাজার রাজদ্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশ্ুদধ 

অন্প করিয়। খাবে। ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুক। হাজাতে কিছু খন না হয় সে 

বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মর শাক পাত শামুক গুগুলি 

_দিজ্ঞাইয়া থাইয়া বাঁচি থড়কুটা কাঁটা শুকনা! পাঁতা কণ্ধী তু'ষ ও বিল ঘুটিয়া কুড়াইয়া 
জ্বালানি করি। কার্পাস তুণি তুলা করি ফুড়ী পিজী পাইজ করি চরকাতে স্থত। কাটি 
কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়! ফগফুলারিট। য। পাই তাঁহ। হাটে 

বাঁজারে মাতায় মোট করিয়। লইয়। গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্স। 

পাড়াপড়সির্দের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া ছুই চারি পোণ যাহ। পায় তাহাতে তাতির বাণী দি 

ও তেল লুণ করি কাটনা কাট ভাড়। ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুন কুঁড়া 
ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। 

কাপড় বিনা কেয়ে। পাচ৷ ঠুকরিয়া থাঁয় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। পৃ. ২৮৯ 
২। এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকন্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোঁবরনিবাসী 

এক রাঁজহংস আসিয়! উপস্থিত হইল । বকের| এ হংসকে দেখিয়৷ অত্যন্ত চমত্কত হইয়া 

লোহিত লোটন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রান্জহংস। 

বকেরা কহিল ওহে| তুমিই রাঁজহংম বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা । মানস 
কাসারহইতে। সে স্থানে কিআছে। ন্ুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাঁজী গীঘুষতুগ্য জল নানা রত্বেতে 

নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিথচিত হিরণ 

সোপানাঝলি এই সকল তথা আছে। এতত্রূপ উত্তর প্রত্যুন্তরানস্তর কুঞ্চের কহিল 

সেথানে শামুক আছে হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাতে কহ্বের হংসকে হীহী 

করিয়৷ উপহাস করিল । পৃ. ২৬৬ 

৩। দক্ষিণ দেশে উজ্জ্িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাঁজরাঁজীশিরোরত্বরঞ্জিতচরণ 

উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাহার পুত্র বীরকেশরিনাম! 
এক দিবস অরণ্যান্তরালে মুগয়। করিয়৷ ইতন্ততো৷ বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত 

হইয়া তুরুণিন্ডনন্ন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক হুন্দরীমুখমনোহরান্দোপিতোতফুল্পরাজীব নির্মল 
সুনিল পুষ্করিণী তটগ্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদা'ঘকালীন দিবাবসাঁন সময়ে বটজটাতে 

ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভূত্যজনসমাঁজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেস। তদনস্তর 

রাজদ্বারস্থিত ঘটীযসস্থ দণ্ডতাত্ীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্র সায় অন্তমিত হইলেন। পৃঃ ২৭১-৭২ 
“বেদান্ত চীঁজ্ৰকা+_-১৮১৭ পাবে প্রকাশিত হয়। গ্যাখ্যাপত্র এপ » 
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১৬৪ বাংলা গণ্ভের প্রথম যুগ 

12191191) 11509150101, 10210065 :10110060 05 &, 0, 13810001) 2 05 

(05910106170 09766101955, ০, [, 111551010 1২০৬, 11817.1 

ৃত্যু্জয়ের নাম ন| থাকিলেও ইহ যে তীহারই রচন1, কলিকাতা! স্কল-বুক সোসাইটির 
তৃতীয় বাধিক ( ১৮১৯-২০) বিবরণ ও “ক্যালকাট। রিভিযু”তে (১৮৪৫, জুলাই) 
প্রকাশিত “৬ 609110917-, 18:15 1?” প্রবন্ধ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 

“বেদাস্ত চন্ত্রিকা”য় মৃত্যুঞ্জয় এক নুতন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি ছুরহ বেদান্ত, 

দর্শনও যে বাংল ভাষায় আলোচ্য হইতে পারে, রামমোহন রায় তাহ ইতিপূর্বেরই 
দেখাইয়াছিলেন ; কিন্ত বেদাস্তদর্শন সম্বন্ধে কঠোর শাস্্ীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা 

যায়, ইহা মৃত্যুপীয়ই প্রমাণ করিলেন। ইহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলা ভাষার বনিয়াদ 

পাকা হইল; পাঠ্য পুস্তকের শুর হইতে বাংলা ভাষা একেবারে শান্্র্ঠার আদরে 

উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধার বস্ত হইয়া উঠিল। আশ্চধ্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত শাস্রীয 
বিচারে মৃত্যাঞ্জয়ের এই ভাষাই অন্ুন্থত হইয়া আসিতেছে । “বেদীস্ত চন্দ্রিকাঁ* হইতে 
দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

১। ছুর্গম বন পর্বতে কণ্টকোদ্ধার করিষ। প্রথম পথপ্রবর্থক প্রাটীনতর বিদ্যাঙ্ঞানবৃদ্ধ 
পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষফ্ার করিয়া সেই পথের পুর্ববাপেক্ষা উত্তমত্- 

কারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতের তথাপি তাঁদৃশ গ্রাচীনতর পত্ডিতেরদের হটতে বড় 
হন না যে প্রথম পথপ্রবর্তক সেই বড় ও ততপ্রবন্তিত ও তত্র পণ্ডিতপরিষ্কুত যে পথ 
সেই পথ। মহাঁজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমন্ত ত্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার 
কুজ্জানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তাঁরদের রাজপথ পরিত্যাগে 

নৃতনপথগামীর1 বিপদ্গ্রস্ত অবশ্ঠ হয় ও গসনকালে নালা নিষেধবাক্য না মানিয়া 
তৎপথগামীর ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়। পৃ. ২০৯ 

২। পরমার্থদ্শী ধাশ্মিক সংপুরুষেরদের নির্্মলজলবদ্বুদ্ধিতে বেদাস্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে 
তৈলকণীবৎ বেদাস্তসিন্বীস্তলেশমাত্র প্রন্মেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া 

থাকে না কিন্ত তৎপরীক্ষকের! উত্তম সংপুটেতে অতি যত্বে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়৷ রাখেন 
তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু ম্ুপক বদরীফলবৎ 

বাঁক্যেতে বন্ধ হইলেই থাকে । আরে! যেমন রূপালঙ্কারবততী সাধবী স্ত্ির হাদয়ার্থবোদধা 

সচতুর পুরুষের! দিগন্বরী অসতি নারীর সন্দর্শনে পরাঝুখ হন তেমনি সাগক্কার শান্তার্থবতী 
সাধুগাযার হদয়ার্থবোদ্ধা! সংপুকুষের! নগ্র উচ্ছৃঙ্খল লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই 
পরাজুখ হন॥ পৃ. ২১৩ 

'বাংল! গ্ত-সাহিত্য সথস্থে মৃত্যায়ের কীর্তি বিট়ার এখনও হুট ও যথাযথ ভাবে হয় 

নাই; ইহার প্রধান কারণ, মৃত্যু়ের সকল দিক্ একত্র করিয়! বিবেচনা! করিবার সুযোগ 
এত দিন আমাদের ছিল না। পূর্ক্বে বলিয়াছি, মৃত্যুঞরয়ই সর্বপ্রথম জড় বাংল গল্ধে প্রাণ. 



| ৬৭) 
এতদূভয় ব/তিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মৃমৃষ্ষুর 
সাধন দশা । অতএব সে মকল দশাতে নিষিদ্ধা চ চরণ 

পরিবর্জন পৃর্নক বিহিতা চরণের আবশ/ক || ০ ॥ 

পরমারথদশী ধার্মিক সত্ প্ৰষেরদের নির্মলজল 
বদবুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ 
বেদা ম্তসিদ্ধান্তলশমাতর পৃক্ষেপকরাগেল আর যেমন 

মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকেনা কিন্তুতৎ পরীক্ষকেরা 
উত্তমসৎ পুটেতে অতিযতে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন 

তেমনি শান্্সিদধান্তনিতান্ লৌকিক ভাষাতে থাকে 
না কিনতুসুপকু বদ্রীফলবৎ বাকে/তে বদ্ধহইলেই 
থাকে। আরো যেমন রূপালস্কারবতী সা্ধীত্্ীর হৃদ 

যার্থ বোদ্ধা সুচত্রপুকষেরা দিগম্বরী অসতা নারীর 
সন্দর্শনে পরাউূমুখহন তেমনি সালম্ব রা শাস্্ার্থবতা 
সাধ্তাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সতগ্বষেরা নগাউছঙ 
খলা লৌকিক ভাযাশ্বণমাত্রেতেই পরাড্মুখহন ॥ 
ইতি জ্ভানকাওঃ সমাপ; 11০ ॥ 

ইতি বেদান্তচন্দিকা মমাপা | 
১৮১৭ খ্রীান্দে মুদ্রিত মৃত্যুগয়ের “বেদান্ত চন্জিকা'র শেষ 

পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 

(পৃষ্ঠা ১৬৩) 



গহারাজ কৃষ্তনু রা়লা 

চরি্র1- 

হত রাজীবলোচন মুমৌপাবিয়েন 

রটিউ০১।-+ 

কৃন্দুমহারাঁজ ধরণীর মাজ 
ঘাঁহীর অধিকীয়ে নবদ্বীপ সমাজ 1 
পবব বৃত্তান্ত ঘত করিয়া পুটার 
ক₹ষ্তনু চরিত্র পরে কাহিব বিস্তার । 

শীরাযপরে চাপা হইল। 

$৮০৫। 
১৮৯৫ ্ী্টাষে প্রকাশিত 'মহারাজ কষচচন্্র 
 রাঃশ্ত চরিত্র গন্থের টাইটেল-পেজের 

গ্রতিলিপি 
(পৃষ্ঠা ১৬৪) 



বাংলা গণ্ঠের প্রথম যুগ ১৬৫ 

সঞ্চার করিয়াছিলেন) সেই প্রদৌধান্বকারে ইহা যে কত বড় কাজ, বর্তমান সমৃদ্ধির 
উপর চাপিয়া বসিয়া তাহী। হয়ত আমরা অনুভব করিতে পারিব না। তথাপি বাংল! 
গণ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুরয়কে পুজা নিবেদন করিতেই হইবে । মৃত্যু্য়ের বিরাটতব 
যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে যুগের সেই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বঙ্গভাষাঁবিদ্ জন 

ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি উদ্ধ ত করিয়া আমরা মৃত্যুর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি 
£86 01517625001 076 69091011517106170 01 710015 [৪৮ 06 0011626 ০01 
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ভারিণীচরণ মিত্র 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও 

হিনদুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মূন্ণী তারিণীচরণ মিত্র এ বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইষ্টের 
উৎসাহে তত্সম্পাদিত, 7/2 0/25%12£ 240%52 ০৮ /2922/9 2/7%524/20%5 67 

505 2%2 0427 447/22%£ 24242517707 2/2 £72/25% £772%222. 

পুস্তকের বাংলা অংশ অনুবাদ করিয়া বাংলা গঞ্ধের ইতিহাসে স্থায়ী আদন দখল 

করিয়া আছেন। এর্দ ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ পুস্তকের ফার্সী ও হিনুস্থানী অন্বাদও 

তারিণীচরণকৃত। 
তারিণীচরণ মিত্রের কীন্তি ও জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জান! যায় না। 

কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের “ছুশ্রাপ্য গ্রস্থমালা”র ৫ সংখ্যক গ্রন্থ ওরিয়েন্টাল, 
ফেবুলিষ্ট-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বজেন্্রনাথ বন্ট্যোপাধ্যায় তারিণীচরণ সম্বন্ধে যতটুকু 
ধবাঁদ দিয়াছেন, ততটুকুই আমাদের উপজীব্য । তারিণীচরণ সম্বন্ধে আমাদের »বক্রব্য , 

সেখান হইতেই সঙ্কলিত হইল। 
তারিণী্ণ কলিকাতার সোক ছিলেন কলিকধতার উত্তর-গিমগা বা! পুরাতন- 

সিমলা। অঞ্চলে কোথাও তাহার বাঁস ছিল। আন্লমানিক ১৭৭২ খ্রীষটাৰে তাহার 
জন্ম হয়। তিনি তীহার যুগের একজন সন্তান্ত যাক্জি ও গ্রসি্ধ লেখক ছিলেন; 
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ইংরেজী, উদ্দ+ হিন্দী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। উ্দ, ও হিন্দী 
ভাষাতে তীহাঁর কয়েকটি মূল ও অনুবাদপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল । 

১৮০১ শ্ীষ্টাব্ষের ৪ মে তারিখে তাঁরিণীচরণ জন্ গিল্ক্রাইষ্টের অধীনে মাঁসিক 
এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় 
মুন্শীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান মুন্ণী হন মীর বাহাদুর আলী। তাঁরিণীচরণ কলেজের 

দক্ষ কর্মচারী ছিলেন, স্বীয় কর্মমনিপুণতায় তিনি দ্রুত উন্নতি করেন। ১৮৩৯ গ্রীষ্টান্তের 
১৯ ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্তী মীর সের আলি আফ- 

শোঁষের মৃত্যু হইলে তারিণীচরণ মাসিক ছুই শত টাঁকা বেতনে এ পদে নিযুক্ত 
হন। ১৮৩৭ সনের মে মাপ পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত এই পরে প্রতিঠিত 
থাকিয়া মাসিক এক শত টাক! পেন্শনে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাহার 

বয়স ৫৮ বৎসর । 

“দি ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি” ১৮১৭ মনের ৪ জুলাই প্রতিঠিত হয়। 
তারিণীচরণ সুত্রপাত হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই 

প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ধিক বিবরণে পরিচালক-সম্িতির সবহ্তরূপে তিন জন বাঙালীর 

নাম পাওয়া যায়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। 

তাঁরিণীচরণ সমিতির দেশীয় সম্পাদক (নেটিব প্রেক্রেটরী ) ছিলেন। এই সমিতির 

উদ্ভোগে বাংলা, উর্দ, ও হিন্দী ভাষায় কয়েকটি পাঠা পুস্তক প্রকাশিত হয়; 
অধিকাংশই অন্ুবাদ। অনুবাদে তারিণীচরণের হাত ছিল। তাঁরিণীচরণ দীর্ঘকাল 

কলিকাতা। স্বুলবুক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন; ১৮৩*-৩১ সনের কার্ধ্যবিবরণেও 

সদন) হিসাবে তীহার নাম পাওয়া যার। ১৮৩০ খ্রীষ্টান্জের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতা 

সংস্কৃত কলেজে এদেশীয় হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হইস্া 

প্র্মসভা” নামে এক সতা স্থাপন করেন; সতীনিঝারণ-আইনের বিরুদ্ধে ইহারা 

আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, জান! যায় নাই। 

হুইখানি বাংল। অনুবাদ-পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাঁম সংযুক্ত আছে। 

৬। “ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' । ২। “নীতিকথা/। 

ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট (776 05091 [7899119৮..) জন্ গিল্ক্রাইষ্টের 
তত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঁঠ্য পুস্তকরূপে কলেজের অর্থান্ুকুল্যে ১৮০৩ 

্ীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুল ইংরেজীর সঙ্গে হিনুস্থানী, ফার্সী, আর্বা, 
ব্রজতাষা, বাংলা ও সংস্কৃত, এই. ছয় ভাষার অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকটি 

রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহার আধ্যাপজ্র এইবপ-_ 

[719 101169200] 790011501011 101/10011805180015 101 7:500/3 870 
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এই পুস্তকের বাংলা অংশ যে তাঁরিণীচরণের অনুবাদ, তাহ! গিল্ক্রাইষ্টের 

ভূমিক। হইতে জান। যায়। তিনি বলিতেছেন-- 
01617281065 01 019 1,981060 1901565 ৮7170 18856 66107612110 0961) 

81001059000 015 7০01001001191051861920) 816 25 001109৬/9 : 

1981066 01)01010 1110) 13010519, 1815121) ৫ ঢ1100099091766. 
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০170২0৭ 171২5 0866106 1919001 2170 001079109181016 [00001917011 096 

1:1061151) 100009, 210 1 01680 10061)190 00: 6170 9200018507 2170 

91508601), 9100 ৮1710) 009 00119061010 1885 19861) 8 1290 ০0101001819. 
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85510010200 [5101005, ০৮1061) 1011)6 1301619 ৬6191011) ১১১, (1). 

সসি-সজছে), , 

গিল্ক্রাই্ের ভূমিকা হইতে আরও জান! যাঁয় যে, বাংলা অংশকে সম্পূর্ণ 
্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ ম্বতন্ত্র পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! তাহার ছিল। অম্ন- 

বাদের দিক্ দিদা বাংল। অংশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। এই পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। রেভারেণ্ড লঙের বাংলা পুস্তকতালিকায় 

বস্ত্র বাংল৷ সংস্করণের উল্লেখ নাই। 

তারিণীচরণ মিত্রের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্যভঙ্গী 
অনুস্তত হইলেও কম! সেমিকোলেন প্রভৃতি বিরামচিন্ন প্রয়োগে সহজেই অর্থবোধ হ্য়। 

ৃ্টান্ত্বরূপ “ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্টে'র “তৃতীয় কথা পেট ও শরীরের থণ্ডের” কাহিনী 
ংশতঃ উদ্ধত করিতেছি। 

একবার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের থণ্ড সকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট 
হইয়। এই স্থির করিলেক, যে পূর্বাপর মতে ইহাকে আর থাগ্য যেগাইব না। 
প্রথম জিহ্ব! গুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিশ্তারিত কহিলেক ; এবং হাতে 

পায়ের কৃতিত্ব ও প্রিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত 

হইল বে এমন স্কুল ও অলস উর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম আপনি 
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করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আঁমাদিগের শ্রমের ফল নট 

হইবেক। এই কথ। সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া! প্রশংসাপূর্বক গ্রহণ করিলেক 

তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর শ্রম করিব না; পা বলিলেক নাড়ীভূ'ড়ীর 
ভার, যাহাতে অগ্ভাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না) বরং সেই 

দত অমান্ত হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না। এমত 

উৎপাতে পেট তাহার্দিগে ব্যগ্রতা করিলেক যে, তোমরা অবধানপূর্বক বিচার 

করহ; আর নির্কুদ্ধি ষ্ঠায় ভুলস্কুল করিও না। তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ 

নাহি যে জানে না, তোমরা আমাকে যাহা দেও তাহা তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের 

কর্মে আইসে, আর তৌমাঁদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল 

শরীরে প্রবেশ হয়। কিন্ত তাহার এ বাদানুবাদ বৃথা হইল, তাহার কারণ এই যে 

যতক্ষণ রগের প্রাদুর্ভব থাকে জ্ঞানের কথ। প্রায় অনবধান করে। অতএব এ 

উপদ্রব থামান তাহার অসাধ্য হইল। তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাঁস করিলেক, 

শরীর গুকাইয়। অস্থিদার হইল। অঙ্গ সকল ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া শেষে আপনাদিগের 

ভুল বুঝিলেন, এবং শ্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন: 

এই পুস্তকের কোনও পরবর্তী সংস্করণ আমর! দেখি নাই। 
'নীতিকথা+-(1728/2$, 27/22/2212 1210%222, 767 £%5%56 97 

50%0%%5. [150 081৮.) এই পুস্তকখানি তারিণীচরণ একেল। লেখেন নাই। 

ইংরেজী ও আবাঁ হইতে তীরিশীচরণ মিত্র, রাধাকাস্ত দেব ও রামকমল সেন ৩১টি 
কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্ভোগে ১৮১৮ 

্ীষ্টাঝের এপ্রিন মাসে “নীতিকথা” গ্রকাঁশ করেন। 

পুস্তকটির আখ্যাপত্র এইরূপ__ 
নীতিকথা | পাঠশালার নিমিত্তে | কলিকাত। স্কুল | বুক সৌসাইটি | দ্বার | বাঙ্গলী- 

তাষায় | তঙ্জ্মা করিয়। সংগ্রহ ও মুর্রত করা গেল। 0.5. 3. 5. | কলিকাত। | 

্রবিশ্বনাথ দেবের | ছাপাখানায় ছাপা হইল | ইং ১৮১৮ | এপ্রিল মাস | 

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৫। কোন্ কাহিনী কাহার অন্থবাদ, নির্ণয় করিবার উপায় 

, নাই। আমর! ভাষা ও রচনারীতি দেখাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি-_ 
কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্ত বলদের 

বলাধিক্য হওম প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্তে 

নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একট। হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছ। মারিয়াছি অতএব 

আমার বাশনা এই যে অগ্থ রাত্রে তুমি বু গৃহ অধিষ্ঠান হইয়। ভোজন কর 
বলদ নিমন্ত্রণ ত্বীকাঁর করিলেক'*" 

১৮১৮ ্রীষ্টাবেই 'নীতিকথা+ প্রথম ভাগের তিনটি সংস্করণ হয়, ১ম সং ৫০০) 



বাংলা গঞ্চের প্রথম যুগ ১৬৯ 

২য় সং ১৯০০ এবং ৩য় সং ৪০০৪ পরে বন সংস্করণ হইয়াছিল। এ বংসরেই 

নীতিকথা?র দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হয়; এই খণ্ড সংকলন করেন_মে, হালি ও 

গীয়ার্সন। তারিণীচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' ১ম ভাগ তৃতীয় 
সংস্করণে, পুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর মন্তব্য আছে। তাহা 
এই--", এরূপ চিহ্ন দ্বার যে বিচ্ছেদ দেওয়া! যায় সে স্থানে এক এই উচ্চারণ 

করিতে যে সুক্ষ কাঁলবিলম্ঘ হয় তাহার জ্ঞাপন।) দ্বিতীয় চিহ্ পূর্বচিতি হইতে দ্বিগুণ 
বিলম্ববৌধক |” | 

কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত “বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য পুস্তকের ( ১৯১৭) 9৪ 

পৃষ্ঠায় 'নীতিকথা? সম্পর্কে এই মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে-_ |] 
রাঁজ। রাঁধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক বি্যালয়ের বালকদিগের জন্ত ইংরেজী ও 

আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বর্ধমান খুটটীয় সমাজের গ্রতিষ্ঠাত। ষ্টয়া্ট সাহেবের 
কেরাণী তারাটাদ মিত্র রাঁজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্যে সাহাধ্য করেন। ১৮১৮ 

অব্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীর। এই পুন্তক প্রকাশ করেন। 

এই উক্তি সর্বেব ভূল। 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 

“মহারাজ কৃঝ্চক্্র রায়ন্য চরিত্রং নামক একখানি পুস্তকের জন্য বাংল! 

সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম। তাহার অন্ত কোনও পুস্তক বা রচনার 

কথ! জানা যায় নাই। রাজীবলোচনের ভ্রীবনকাহিনীও যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহ! 

অতিশয় সংক্ষিপ্ত ; “দৃপ্রাপ্য  গ্রন্থমালা”র ২ সংখ্যক গ্রন্থ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ন্য 

চরিক্রং'এর ভূমিকায় শ্রীধুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
কলেজের কার্ধাবিবরণাঁদিতে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে 
লেখকের পরিচয় এইবূপ দেওয়া ছিল--95০60060 010 (1)6 90011) ০01 006 

[২9191 অর্থাৎ রাঁজীবলোচন মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের ( কৃষ্ণনগর ) পরিবারসন্তুত ছিলেন। 

এইটুকুই তাহার বংশ-পরিচয়। তাহার কর্মজীবন সম্ঘদ্ধে আমরা এইটুকুমাত্র অবগত 

হইয়াছি যে, ১৮০১ গ্রীষ্টাব্ধের ৪ মে তাঁরিথে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! বিভাগে 

উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০২ টাকা বেতনে সহকারী পগ্ডিত 

নিুক্ত হইয়াছিলেন। কেরীর উৎসাহে তিনি ১৮০৪ গ্রীষ্টান্ে এই পু্তকের পাুলিপি 
প্রস্তুত করিয়া তাহীরই হস্তে প্রমান করেন। কেরীর মুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ 
রাজীবলোটিনেরী ১০০২ টাকা! পুরস্কারের ব্যবস্ধ। করেন এবং পুস্তক ছাপা! হইলে ১০০ 

থণ্ড ক্রয় করিতে স্বীরুত হন। *১৮০৫ গ্রীষটানে শ্রীরামপুর মিশন প্রেম হইতে পুস্তক 

প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সনে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত 

সহ 



১৭০ বাংল গন্ের প্রথম যুগ 

বিভাগের পগ্ডিতগণের তালিকায় রাঁজীবলোচনের নাম নাই। কেরীর জীবনীকার 
এস্. গীয়র্স সম্তভবূতঃ* ভ্রমক্রমে রাঁজীবলোচনের কেরীর সহিত দীর্ঘ উনত্রিশ বংসরকাল 

যুক্ত থাকার কথ। লিখিয়াছেন। 

পরবতী কালে “মহারাজ কৃষণচন্্র . রায়স্ত চরিত্রংখ পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ 

হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিকৃতি পৃথক পৃষ্ঠায় ছাঁপান হইল। 
মহারাজ কৃষচন্দ্র রায়ন্ত চরিত্রং' পুস্তকের তাঁষা সর্ধন্রই সংস্কতাহুসারী, রাজা 

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মত আরবী ফার্সীর কোনও প্রভাব এই পুস্তকে পরিলক্ষিত 
হয় না। বাক্যরীতি সরল এবং ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জস। পরবর্তী কালে এই 
পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিয়া মনে হয়, এই ভাষা সেকালে বিশেষ আদৃত 
হইয়াছিল। কিছু নমুন। দ্বিতেছি। 

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন 
আমি মুগয়া করিতে যাইব তোমর। সকলে সসজ্জ হও আজ্ঞ! প্রমাণে সকলে প্রস্তত 

হইল। রাজ। অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মুগয়। করেন ইতিমধ্যে এক 

স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং 
. স্থানে অনেক পণ্ড 'পন্মী আছে নান! প্রকার শব হইতেছে রাজ! স্থান নিরীক্ষণ 

করিলেন এ অপূর্ব স্থান আমি এইথানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাঁজাজ্ঞাক্রয়ে ভৃক্যবর্সের। 

রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়। দিয়। পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই 

সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্মাণ করিব 

পাক্জকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া 

মহারাজ কৃষ্ণন্্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব এক পুরী প্রত্তত। কর যেন কোনরূপে 

কেহ নিন্ধা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন 

আমি পুরী নির্মাণ করাই গশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই ম্হারাজ আসিয়। দেখিবেন। পাত্রের 

বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়। পুরী নির্মাণ করিতে 

গ্রবর্ত হইলেন চারিদিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়। 
প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্থের থাকনের স্থান করিলেন বড়ং কামান হই পার্থে রাখিলেন 

' হঠাৎ পুরমধ্যে শক্র প্রবেশ করিতে না৷ পারে তৎপরে অপুর্ব অদ্রাপিক৷ তৎপরে 

বাস্তাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্রালিক। তাঁতে ঘড়ি তদূর্ে ঘণ্টা তার পর চারি 
দর মধ্যে সর্দীগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় 

হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দুরে গিয়৷ এক অগ্রালিক| তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র 

লইয় যসত্রীর৷ বাস্তোন্তম করিখেক পরে থাঁজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা "দক্ষিণত্বারী এক 

অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। পৃ. ৪৪-৪৬ 

প্রথম সংঘ্বরণ পুস্তকের পৃষ্ঠ।সংখ্য। ছিল ১২। 



ংল৷ গণ্চের প্রথম যুগ ,. ১৭১ 

চণ্ডীচরণ মুন্মী | 
চণ্তীচরণ মুনূশীর জীবন-কাহিনী আমরা বন চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি 

নাই। বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাহার মাত্র দুইটি কীর্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের বিবরণী-বহিগুলিতে (340118790 [২০০১৪৩%) পাওয়া যায--১। তোতা 

ইতিহাস”, ২। ভগবগ্দীতার বঙ্গানুবাদ । প্রথম পুমুতকথানি বু সংস্করণের মধ্য দিয়া 

আমাদের কাল পর্যন্ত পৌছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীম্বখানির কোনও সন্ধান এখনও পাঁওয়। যায় 

নাই। উক্ত বিবরণী-বহিগুলি, £2/%242 0727%2%5 (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত 170%2 

1150/12%20%5 ০. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উত্ত পুস্তকের 

পাওুলিপি কলেজ-কাউদ্সিল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহ! ছাপাখানার জন্থ। প্রস্তত 

ছিল। পুস্তক ছাপ! হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জান যায় না। স্ুতরি কেবলমাত্র 
“তোতা ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে চত্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে 

হইবে। 

চত্তীচরণের বাড়ী কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও 

জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্শী, 
নিধুক্ত ওইয়াছিলেন, তাহাদের নামের তালিকায় চত্ীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ 

্রষ্টান্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিধুক্ত হইয়। থাঁকিবেন। ১৮০৪ 

্রীষ্টাের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অন্ুঠিত কলেক্জ-কাউ্িলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম 

কেরীর পত্রে চণ্তীচরণের উল্লেথ দেখা যায় । কেরী লিখিতেছেন-_ 

/00000[)91)/1175 015 15 2 07105156000 01 016 10096118109 010 

1815121 1060 13810898166 10 0178 0 016 1১000109 ০ 0115 01955, 

(10010660170, 1 ৮11] 0900 900 00 01558001660 06 00991001101 076 

০011676, 1615 161006160 1000 ৮619 [01210 ৪00 009০৫ 1361029811,--210 

৪19 06 001 ৪. 51955 13001. 91)9910 06 00010011 01001 17177) 209 19'/291৫ 

(0৫101519190, 16 4111 109 218706011) 16061%60 10% 1)10) 200 23 116 15 &, 

70০০0110781) ৮111 109 ৪. 61996 17611) 00 1170, 

১০. ৬৬. 0০216, [70796 011506. ৬০1, ২০. ঠ০9, 0. 8০4] 

সভায় পণ্ডিত চত্তীচরণকে বাঁংল| ভাষায় তুতিনাম! অনুবাদের জন্য এক শত টাকা 
পুরস্কার দেওয়দ্ি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ ৪ রি 

& বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত 
কেরীর অন্ একটি পত্র এই £ 
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0 009 0001701 01 006 0011956 01001 ড111121. 

(60019171617) 

[1 ০01079601161)06 01 6 60000195910615 71591) 00 11619110611 

10% 0106 10561000100 51960 1,00101)) 2 6010016 11 07936175916 

[09091000100 10991950519 0010095690 ৪1) 10150015০01 [২৪]8 11151070 

(11017091 10% (1916 01 151191010009091) 1 0091361005196 [205087৩, 

€01700066 00017) 21700)91 2010016 11 005 59106 10600910000100) 1795, 

1৫) 025 10610 06 50176. 16811160 131810002105, 0:91515650 006 73199%0 

(690. 100 17360082166. 

[10956 65:80011060 (01656 0115 2100 01101. 01610 (9196 ৮০107 01 

(16 09610187৩ ০:06 0011959) 2100 16001810610 0116 %5116915 25 

09991৮105 50106 12/810 001 00911 1200015, 

/80০0120109101106 0015 15600 009 102101050110005 01 07636 (০ ৬0115, 

1১101) 10 075 08075125001) 0? 0065 1:009191) 1091061), 107 00)7017069 

€01)0101 116001106110 09 08 01110090001 09 056 91 006 13210025166 

(01855. | €) 

] 217 

| (39001910761), 

স্0]1 17056 01090161710 11011010168 561৬21710) 

১৭, ৬. 09169 

[1710176 111506. ৬০]. 1২০, 5509, 0. 3845] 

(011906, 

90) 00০00091) 1804. 

১২ নবেম্বর তারিখে কেরীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিরেশনে উপস্থিত করা হয়। 

স্থির হয় ঘে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্ত্র রায়ের ইতিহাঁপ ও চণ্তীচরণের তৃতিনামার অনুবাদ 

প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড করিয়। কলেজের জন্ত থরিদ করা হইবে । কলেজের পুস্তকাগারে 
রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবার আদেশ 

দেওয়। হয় |” রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্ট রাঁজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও 
ভগবদগীতার অন্ুবাঁদের জন্ত চত্তীচরণকে ৮০ দিক! টাক দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

* ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্জের ৪ সেথ্টগ্বর তারি অন্ুষিত কাউন্দিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্ত। 

কেরী বর্তৃক প্রেরিত ঝাংল। সংস্কৃত ও মারাঠ। ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা! (প্রত্যেকের 

বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখ] যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্তীচরণ সে সময়ে 
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মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত (40810060 (98019) 

ছিলেন। 

[10106 11150611216015 ০. 969-এর ৩৫*-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিমনম কলেজের 

পপ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাঁশিতব্য পুস্তকের যে তালিক৷ (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্ের 
২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ) আছে, তাহাতে [9৪ 00 016 1655” শিরোনামায় যথাক্রমে 

২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচণের ভগবদগীতা ও তোত। ইতিহাস।* 

চত্তীচরণ ১৮০৮ গ্রষ্টাব্ধের ২৬ নবেম্বর মৃত্ামুখে পতিত হন। ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্ধের 

২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুটিত কাউম্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে (70176 [115০9. ০1. 

560, 0. 554 ) নিয়লিখিত সংবাদটি আছে £ 

01707066 01)0117, & [00010 06006 060 76109166 1562101151)17617 

[১2511 0160 010 06 260) 109৮6101061) 18০৪--/৯110170 0/07067 95 

81000117060 011 006 200 16061701991, 1808 10, 91100960 1)110. 

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে'ইহার অধিক কিছু জানা যায় না। 

“ভাত ইতিহাস'_শুকপক্ষী বা তোতা! পাখীর মুখনিঃস্থত বহু কাহিনী 
প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাণ ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসগুতি-জাতীর গল্প-, 
গ্রহ€এই সঁকল কাহিনীর মুল হৃইতে পারে। চ্তীচরণ মুন্ণী কিন্ত পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের 

আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাঁদিরি? প্রণীত ফার্সী তুতিনামার হিনদস্থানী অগ্থবাদ 
করেন হাইদর বন্ম__ এই “তোতা-কাহানী? (যুগে বিশেষ প্রসিন্ধি লাত করিয়াছিল। 
চণ্তীচরণ হাইদবর বক্সের “তোতা-কাহানী+টিই বঙ্গভাঁষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট 
৩৫টি কাহিনী আছে। চণ্ডীচরণের “তোত। ইতিহাস” ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল £ 

তোতা ইতিহাস।- | বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্ধীতে রচিত।-- | 

শ্ররামপুরে ছাপা হইল।--| ১৮৫।-- | 
পারত পপি - পপ পাটা এপ সপ শীল পা 9 শশী ৪০ পল এপি শিশিশিী শ্ীী শী ০৮৭ ০০ শিস 

* এই তালিকা 70010710126 01197002165, 5০1, 11]. (0, ১0১001৬) এবং বুকাননের 

176 0911626০7৮০ 77771122727 9272৫) (0. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে। 

11101010193 0110702165, ৬০]. 1]1 (0. 4১)--%1008 10580757686 7 0010 07৫ 

চ075121) ০ 03200 139101917) 0 19079166 1166007 13010, সি 

(117150651) $ 

1 2042 %70726 21012091200 1000 006 [11000909520760 110115116, 08 (106 [001)0191 

চ915120) গু185, 61016160 '100916৫ [27)0) ১৮ 58১10৮17060 13010091) 14110680-66, 

0067 0118 5073611706700706 01 টি 01109758 ০৯৯০৭ 071064 21 072 11100099502765 

71655 11) 079 ৬০1, 40 18094 8001১10]0) £১007১, 1], 0. 24 



১৭৪ বাংলা গণ্চের প্রথম যুগ 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান যুগের কোনও কোনও এ্রতিহাসিক এই মত 

পোষণ করিয়া, থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ 

প্রচার ছিল না-_ম্ৃতরাং বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্ত তাহারা স্বীকার 

করিতে চান না। শুধু “তোতা ইতিহাসে”র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ কর যায়, এই ধরণের 

উক্তি ত্রাস্ত। এই পুম্তকগুলি শুধু সে ঘুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্তী কাল পর্য্স্ত বহুল প্রচারিত 
হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে 

নির্বাচিত হইয়। ছাত্রছাত্রীগণের ভাঁষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি “তোতা 

ইতিহাসের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিক! দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ 

মিলিবে। 

“তোত। ইতিহাস" প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাবে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 

ঠিক পর বংসরেই ( ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের 

পৃষ্ঠ।-সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ গ্রীষ্টাঝে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, 
ৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ গ্রীষ্টাৰে লগ্ডন হইতে আঁর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা- 

সংখ্যা ১৪০। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র 

স্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০ ; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছুই কলম; ডাহিনে বাংলা এবং বামে 

ইংরেজি। এতঘ্যতীত 31: 0. 0. [7248100) ১৮২২ শগরষ্টান্জে লগ্ন হইতে প্রকাশিত 

তাহার 46214 54/7০%৩-* পুস্তকের গৌড়াতেই “তোতা ইতিহাসের দশটি কাহিনী 

উদ্ধ ত করিয়। ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ কৃরিয়াছেন। 2. ৬/926: কর্তৃক প্রকাশিত 1২০৮. 
৬৮. $৪695-এর 17192/75% 20 2 2/%72/ 7477%4£5 পুস্তকের দ্বিতীয় থণ্ডের 

( কলিকাতা, ১৮৪৭ ) গোড়াতেই “তোত। ইতিহাসের ১৮টি কাহিনী সম্িবিষ্ট হইয়াছে। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 1007021. [01969-এর 7%6 24%2/ 

1622 পুস্তকের প্রারস্তে দশটি কাহিনী ( হটনের নির্বাচিত কাহিনীগুলিই ) 

উদ্ধত হইয়াছে। হটন,* ইয়েটস্ ও ফরর্স প্রত্যেকেই নির্ববাচিত অংশের অন্থবাদ। 
শব্দনুচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া! এগুলির বহুল প্রচারে সহায়ত করিয়া- 

ছিলেন। এগুলি ছাড়াও অগ্ঠান্ত অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থের মারফতে “তোতা ইতিহাস? 

' এদেশে সর্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। 

বিষয়-বন্তর দক্ুণ সামান্য ফাসী-হিনুস্থানী মিশ্রিত হইলেও “তোত! ইতিহাসে” 
ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জস, ও সহজবোধ্য। ১9159-/50867 

তাহাদের সংগ্রহের পাদটাকায় লিখিয়াছেন__ ' 

4]1)6 90719 ০01 00959 09164 ৮117101) 216 02105128060 2010 006 

ক 4১ (510955219, 02105211 21015175115) 00 ০5015110761 0094011799? ০১০০১, 039 

3117 079/65 01190116) 11948170907 0, 12411507000 1825. 
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[১015191) 006 (0100, 15 05 00 1062175 [0:6, 1006 09515106 ০ 

80061000023 & %01/ 911 95060101617 ০01 019 ০0110900191 17109092100 

15 2111050 00100001060 10951161109. 

ডর হৃশীলকুমার দে তাহার 42597 0 22217 174/276,* *পুত্তকে 

(পৃ. ১৮৮৯ ) চণ্তীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ 

উদ্ধত করিয়া “তোতা ইতিহাসে”র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছি :- 

এক শৃগ্াল রাজ। হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা ।__ 
র্য পশ্চিমদিগে গেলে চক পূর্ববদিগ হইতে বাহির হইলে খোলেন্ত| বিদীয 

চাঁহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে 

তোতা বুদ্ধিবান্ কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ?। তোতা উত্তর করিলেক যে 

আপনি প্রধান লৌকের পরিজন কিন্তু তোমার সথার গোঠি ও জাতি উত্ত কি 

নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি য্দি তিনি ভাল জাতি হন তবে তীহার 

পহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহ। শুনিয়। 
থোজেস্ত কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্ত তাহ। 

আমি কিরূপে জ্ঞাত হুইব তোত। উত্তর করিলেক যে ভাল সন্দ মনুষ্যের কথোপ- , 

কথনেক্ ছবারাঁ জানা যায় তুমি এক শৃগাপের কথা শুন নাই। খোজেন্ত| জিজ্ঞাসিলেক 
যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহ! তুমি কহ। তোতা কহিতে 

লাগিল।_ ী | 
এক শৃগাল সর্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বসতেই মুখ 

দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটা গিয়৷ নিলের 

জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়] 

বুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়। বনে গেল। আর২ জন্তরা তাহার চমৎকার 
মুদ্তি দেখিয়! জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্ব হইবেক। পরে সকল পণুরা 
তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শুগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্ত 
তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শুগাল অন 
ক্ষুদ্র পণ্ডরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সমঘ্ষ দাড় করাইত শিবার| প্রথম * 
সারিতে এবং খেঁকশিয়ালির। দ্বিতীয় সারিতে হরিণের ও তৃতীয় সারিতে বানরের 

চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রের৷ ষষ্ট সারিতে হস্তীর! "সপ্তম সারিতে 
সকলে এই প্রকার ধীড়াইয়৷ থাকিত যখন শিবার। রব করিত তখন ,সেই সঙ্গে এ 
শ্গাল শব্ধ ধ্ীরিত এ কারণ তাহার রবগ্কেহ আঙ্গুমান করিতে পারিত *ন|। 
কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্ত” শিবারদের সহিত কলহ করিয়া! তাহারদিগ্রকে দুর 
করিম ব্যা্র আর হ্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবার! শব্দ করিত 
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সেই শব্দ শুনিয়। সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না গারিয়া আাপনিও রব করিতে 
লাগিল তথন নিকটস্থ জন্তর|! সেই রব শুনিয়া! লজ্জিত হইয়। সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ 

করিলেক ।-- 

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া থোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্রী ভাঁলমন্দ সকলের 
কথার দ্বারা জান! যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া! তাহার সহিত কথোপকথন কর 

পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্ত। যাইতে ইচ্ছা! করিলেই কুকৃকুট 

শব্ধ করিল প্রাঁতঃকাল হইল এজন্ে গমন হইল ন। ।-_ 

প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫১ পৃ. ১১১১৪ 

চণ্তীচরণের ভাষা সর্বত্র এইরূপ । ছুই চারিটি ফার্সী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও 
এই বাংল! মুলত? স্কতান্ূনারিণী এবং কোথাও দুর্ববোধা নহে । চণ্তীচরণ সংস্কৃত ব্যাকধণকে 

কদাচিৎ লক্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধত গল্পটি যেমন হিতোঁপদেশের নীলবর্ণ শৃগাল- 
কথাকে স্মরণ করাইয়। দেয়, তেমনই “তোত। ইতিহাসে'র অন্তান্ত ছুই একটি গল্পের আদর্শও 

সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়। যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ে দ্বারক] নাথ রায় শুকৌপাখ্যান' নাম দিয়! 

চণ্তীচরণের “তোতি৷ ইতিহাসের একটি সংশোধিত সংস্করণ ( পৃ. ১২৪) প্রকাশ করেন। 

রামকিশোর তর্কচুড়ামণি . . 

রোবাকের ফোঁ্ট' উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে* রামকিশোর তর্কচূড়ীমণি-রচিত 
ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংল। অন্বাদের উল্লেখ আছে। সেখানে 

ভ্রমক্রমে “রামকিশোর তর্কলক্কার”” লেখ। হইয়াছে। এ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের 

বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিক! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখ যায়, রামকিশোর 

তর্কচূড়ামণি বাঁংলা-বিভাগের প্ডিতরূপে ১৮০৫ শ্রীষ্টাবের নবেম্বর মাঁসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ 

সনের ১ল। জুন পর্যন্ত তিনি যে চাঁকুরিতে বাহাল ছিলেন, এ তালিকা হইতে তাহা! বুঝা যায়। 

রামকিশোরের হিতোপদেশের দন্ধান আমর! পাই নাই । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

গ্রন্থাগারে এবং অন্তত্র আখ্যাপত্রহীন বন বাংলা হিতোপদেশ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, 

এগুলির কোনওথানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অন্মানে কিছু 

স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায় 

আমবর। এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিক়াছি, তাঁহ। লিপি- 

বন্ধ,'করিলাম /। [70106 [11509118009 1০. 559, ৪8৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ গ্রীষ্টাবধের 

৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউদ্ধিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, 
রামকিশোর তথনই সংস্কত ও,বাংলা-বিভ+গে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতঃদ পণ্ডিত নিধুক্ত 

করাত রজত 47 চে ঢা 2৮ নক (1220 নাত 85889 5.29 
(4006701% ০11), 45850165--কিতোপদেশ 1১9 [৪0101510180 071810171978, 85০, 7898০? 
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হইয়াছেন। কলেজ কাউদ্দিলের সেক্রেটারি ক্যাঁপটেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম 
কেরীর ১* আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের পত্রে (17011 115০6. 1০, 869, 09, 492-93) 

জানা যায় যে, বাঁংলা-বিভাগের পঙ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাঁতে পঞ্গু হইয়া পড়িলে 
তাহাকে কার্য হইতে অনসঙ্ক দেওয়! হয় এবং তাহার স্থলে কেরী রাঁমকিশোরকে নিযুক্ত 

করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ইহার কয়েক মাঁস পরেই ১৮১৭ ্রীষ্টাব্ধের ১৭ নবেস্বর 

তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (170) [11509. ০. 969, 7. 569 ) আমরা জানিতে 
পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে ; তাহার নাবালক পুত্র রামগতি শন্ম। পিতার মৃত্যুতে 

অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া! সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন। 

ভগবদগীতার টাক। 

১৮১৪ গ্রষ্টাবের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপটেন এ. 

লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (170176 011909. ০ 503, [9. 07-68 ) আমরা 

জাঁনিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদগীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। এই*পুস্তকেরও সন্ধান আমর। পাঁই নাই। কেরীর পত্রে এই টাকার যে সামান্ত 

পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধত করিতেছি : 

/& 1১010016195 11606101009 13908196 191100906 2 00101061091 01 

(196 131)75%06 2690. 10101) 15 0611 256600690 2110 1101017 06561510008 

18/21) 10 199100 ০810018660 00 091010109 006 5080 01 0016 13910891969 

121169856 ৮710 ৪. 521021919 01606 06 8551521709 11) 1176 5000 01১৪1151011. 

[ 070160016 1600950 009 8. 50011 16810, 10090 1655 0081) 1২5. 90, 108 

01561 1110 001 009 /01]0 20 005 58176 0118 1 01000996 00 01100 076 

0960. 1) 58091076 %10) 015 ০010106176915 10 01613672219 1217059856 

2 009 00 0015266 9%001706, 16 07909011929 09011011179 00 00190001) 

10115106105 07015 10806 1090110, 

হরপ্রসাদ রায় 

ফোঁট উইলিঘুম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হূরগ্রসাদ রায় সন্ন্ধেও বিশেষ কিছু জান! 

যায় না। তিনি কৰি বিগ্তাপতিংপ্রণচ্ত 'পুরুষপরীক্ষা” নামক গ্রন্থ বাংল! ভাষায় অনুবাদ 

করিয়াছিলেন--বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাহার এইটুকুই সম্পর্ক। রেভারেও 

জে. লং তীহার 2245 12761 10 24006 £72%1250 £1855৫5 ৫ 

৩ 
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28/72/5015 % 7%/2/---(১৮৫৫) পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় হরগ্রসাদকে কাচড়াপাড়ার 

লোক বলিয়াছেন।* মুদ্রাকর প্রমাদে হরপ্রসাদ "হরিপ্রসা?” হইয়াছেন। 

উইপ্রিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টান্জের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাঁউদ্সিলের সহকারী 

সেক্রেটারি ক্যাপটেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (170৬০ 21156. 13০. 563, 

0. 343 ), তাহাতে আছে £ 
[0৭ 2105209, ৪ 70001607006 136008168 00000201115 155020119- 

[06116 0109 00116591295 0805180690৪ 921719101 ৮011 081160. 1001009178 

18016615108, 1000 006 13610559166 19050906 10101) 109 100910005 (0 01100, 

10116 ০91 01)0911) 06 09019] 9110011991011 0 2. 90105011001010 01 [00 

0010165. ও 

কলেজ-কাউদ্দিলের সেক্রেটারি তাহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে ( এ, পৃ. ৩৪৪) 

বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাঁকা হিসাবে এক শত থণ্ড “পুরুষপরীক্ষা” গ্রহণ 
করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ শ্বীক্কৃত হইয়াছেন। [70179 11150. [₹০. 564, ১৯৬ পৃষ্ঠায় 

এই সংবাদটি আছে £ 
[010 [10585510111 01 [00 000195 01 01051) 138110519. (81008100105 

£0 89০-8-০ 7২5.) 16061550 1060 006 1[.110121/, 98000101060 01 0810671 

109 0৬610100176 01) 3 ৯0509 1816. 

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যার যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী 

পণ্ডিত ছিলেন, নুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে গ্রকাশিত পঞ্ডিতগণের তালিকা 

তাহার নাম নাই। 
“পুরুষ্পরীক্ষা” অপেক্ষারুত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দেশক 

মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের 

ভূমিকার পুস্তকের বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে £ 

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কাঁমকল। কৌতুকাবিষ্ট 

পুরস্্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞান্থদারে বিদ্ধাপতি নামে কৰি এই 

গ্রন্থ রচন। করিতেছেন." | যে গ্রন্থের লক্ষণৌক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় 

হয় এবং য়ে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরম! সেই পুরুষপরীক্ষা নামে গ্রীন্তক রচনা! 

কর! যাইতেছে। 

“পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক্ পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে 
ত্যাগ করিয়। বান্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইন কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার 
হয় তাহা, কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাঁকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ 

 শিনওদ চ৪৫ 8০১, ০ [োগাযজআজ, (6) চিত চ0) আতা 2৩5 



বাংল! গগ্ের প্রথম যুগ ১৭৯ 

লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং স্থধী ও বিদ্বান আর 

পুরুষার্থযক্ত এই চীরি প্রকার পুরুষ তঙ্তিশ্ন যে লোক সকল তাহার পুরুষাকার পণ 

কেবল পুচ্ছরহিত। ৃ 
পপুরুষপরীক্ষাঃও বৃহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাবে ইহার প্রথম সংস্করণ 

প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ ( আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠী “অসঙ্গত সঙ্গত” 

সহ)। আধ্যাপত্রটি এইরূপ £ 

শীুক্ত বিদ্ভাপতি পগ্ডিতকর্তক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা | পুরুষপরীক্ষা ।--| 

শ্রহরগ্রসাদরায় বর্তক বাজাল1 ভাষাতে রচিতা ।-_ | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।-- | ১৮৯৫। | 

ঈষ্ট ইত্থিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকাঁয় (১৮৪৩) ও লং-সংগৃহীত 

ভার্ণাকুল্লার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক-তাঁলিকায় কলিকাতী টুইতে ১৮১৮ 

্রীষ্টান্ে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উীল্লখ আছে। ১৮২৬ গ্রীষ্টান্জে লগ্ডন হইতে একটি 

হস্করণ (পৃ. ২৪২) প্রকাশিত হয়| ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে 

রক্ষিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টান প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষং- 

গ্রন্থাগারে আমর1 আখ্যাপত্রহীন ছুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ 

ও ১৮৫৩ শ্লীষ্টাবে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠ।সংখা।* 

১৮৬১? তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি কলিকাতা "জ্ঞানরত্বাকর যন্ত্রে যস্ত্রিত” 

ও ১২৫৮ সালে খুদ্রিত। অন্তটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে 
১৮৫* ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। জালিকা-কর্ত! কিন্ত এই দুইটি সংস্করণের তারিখ 

. সপ্থন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্টাসংখা। যথাজমে ১৮৬ ও ১৮৫ | ১৮৫ পাতার 

একটি সংস্করণ বিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাৰে কলিকাত।র বঙ্গবাসী মফিস 

“পুরুষপরীক্ষার যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কারকে 

গস্থকার বলা হইয়াছে । হটন, ইয়েটস-ওয়েপ্রার ও ফর্ব্স-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 

“পুরুষপরীক্ষা” হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কতের অনুবাদ? বলিয়। পুকষ- 

পরীক্ষার ভাষা ম্বতাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দ প্রয়োগে দুর্ব্বোধা 

হইলেও হরগ্রসাদ তাহার ভাষাকে বিশেষ ওজন্বিতাগুণমম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 

“পুরুষপরীক্ষা” হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।* 

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষদাঁধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল 

উত্তম কর্ম করিলে তত্বজ্জান হয় নী যে পর্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাধ থাকে , 

এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয়'ও যে 

পরাস্ত প্রয়োজনরহিত মিব্রতা নু হয় তাবং পরমেবরপনবিড় বনের স্তার থাকেন+অর্থাৎ 

জীবের জ্ঞানের অগোঁচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন ততজ্ঞান হয় 

সেই তত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয় 



১৮০ বাংল! গগ্চের প্রথম যুগ 

অথ লব্সিদ্ধি কথ ।-_ 

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্তৃহরি দ্বিতীয় শক 

তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেঠ ভর্তৃহরি তিনি পূর্ব জন্মের পুণ্য 
হেতুক দ্েষাদি দোঁষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে 

বিরক্ত ছিলেন। পরে রাঁজ। পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্তৃহরি বাঁজ্যবাঁসন। করিতেন 

ন1 কিন্তু মস্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের 

অনুরোধে রাঁজত্ব ম্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল 

মুখার্থে রাঁজ্য করিব না আর আমি একবার যে স্থখভোগ করিব পুনশ্চ সেই স্থভোগ 

করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত তোজনে প্রবৃত্ত করিব না। এই পরামর্শ 
স্থির করিয়। ভর্তৃহরি এ রাজ্যে রাঁজ] হইয়া! দগুনীতি শান্টের মতে শত্রগণকে জয় করিয়া 

ও শিষ্ট লোকের সম্বর্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর গ্রজাবর্সের পালন করিয়া! এক বৎসর 

রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর 

রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ ম্ুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর 
আগামী বৎসরে সেই সকল মুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্ত সেই অন্ভূত স্থের 

পুনর্ববার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্ত আপনি পূর্বে আজ্ঞা করিয়াছেন 
যে তৌমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিব! না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম 
এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছ। হয় তীন্জীই করুন। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের এ 

কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন 'যদি একবার তুক্ত বিষয়ের পুনর্ধার ভোগ কর্তব্য 

হয় তবে মন্বষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্যন্ত সময় 

বিশেষের যে মুখ একবার অন্্তব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেইং ম্থুথের 

অনুভব করিতে পারে অধিক ম্বুথ ভোগ করিতে পারে না অতএব একবার 

তুক্ত সুখের পুনর্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্তব্য নহে অপর তোগ্য বস্তর 

একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাস! নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই 
তৃষ্ণারপ যে গ্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাঁও হয় না অতএব আর 

নৃথেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজ। ভর্তৃহরি মস্ত্রিরদিগকে আপনার 

অভিপ্রার জীনাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদধায় স্ুখভোগ ত্যাগ করিয়। শক নামে ভ্রাতাকে 

রাজ্য দিয়! আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। (পৃ. ২৬৮-৭১) 

বাংলা গণ্চের প্রথম যুগের ইতিহাস. এইখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ শ্রষটান্বের 
পর হইতেই বাংল। সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনবীদের 

প্রভাব সিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রাঁমকমলল সেন ও রাধাকাস্ত 

দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। 



বাংলা গ্ভের প্রথম যুগ ১৮১ 

১৮১৫ ত্রীষ্টা হইতে বাংল! গগ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে । ১৮১৫ ্রীষ্টাবে 
রামমোহন রায়ের “বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ, ১৮১৭ গ্রীষটান্বে কলিকাতা স্কুল বুক সোপাইটি 

৪ হিন্দু কলেজের গোড়াপত্ন, ১৮১৮ গ্রীষ্টান্জে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও 
বাংল! দাময়িক-গত্রের প্রচার-_দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই ম্মরণীয় ঘটনা । অবশ এই 
যুগে পাদরি ও অন্থান্ত সাহেবদেরও কীত্ি নিতান্ত অলপ নহে। মালদহে এলার্ট, 
বর্ধমানে স্টার্ট, চুড়ায় হার্সি, মে ও পীয়রসন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন 

ক্লার্ক মারশম্যান এবং পীয়র্স, ম্যাক, ইয়েটুস প্রভৃতি সহদয় বৈদেশিকের] এদেশের 

শিক্ষা! ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের কীত্তি 

দ্বিতীয় যুগের গোড়াতেই আমাদের ম্মরণ করিতে হইবে। ণ 









গৌরশহ় ভট্টচার্যা, অনুদিত | 
টঙ্গহীয়ের 

আনা কারেমিনা ২ (তৃতীয় সংগ্বরণ মগ 
ওজর আও সীল ১ম হণ ৩২ দিতীয় খণ্ড 

কদাকিশ, ( বঙছ) 

ভিকিবাউমেএ 

গ্র্যাঞ্ড হোটেল ৩" 

তুপেজ্্রনাথ বশ অনুদিত 

ডষ্টরভৃক্ষির 

ক্রাইম এজ, পালিশমেন্ট »), 
টুর্গেনেছের 

স্মোশ্ি ২1, 

অনিলেন্দু চক্রবর্তী অনুষ্দিত 
পৃথিবীর প্রেক্ট গল্প-গ্রৃতি খণ্ড ৩1, 

৫দোঞছের গত ই, 

কৃষ্দয়াল বসু গনঙ্ি 

টুগেনেভের 

ভার্জিন জনে ২1, 

ক্যাপ বুক 

মেঘদুত ( সঙ সংন্করর ) 88, 

" শুভেন্ মিয়া, অনিদিত 
যি 

'ছপ্ডিকট হয, 

জোলার বযাটা ক গা 



রিভনিুধ্ণ হীগাতযানে. 

পথেক ডা ৫? আরিিক ্  উগলখণ্ড হব 
টি গ্রদাপ ৫. : অগুবর্তীন $ আভিগাজিক ৪, 
$গাস্কুর এ, গেষবনি ৫৯ গাধা ২ 

খঙ্গেগাগাে হা (নীল ই? ; রক ও 
উতর ২ গখভঞ্ুর হ" ক ধাযদ (২ ) 

পাধাধকুনাব সান্ালের 

স্রাদিজীপু বধ ৮৭ খুলক যো ৪৮ রখ) শখ হা, 
মঞপ্রকথালয় থে ৪৭ পপ ও কাঙিন। 2 সন্জিকা * 
সন্ধা নিছে ও, ধ্বাতি & কুজিম ৬1, ফেশমেশীস্থুর ২, 

আেয়গিরি ১৭ ধ্টীগাজিসী ২. 

11 ৭ নযাপাধ্যায়েখ ধাসিনাধি বিষের 

খুকিংটোে জেদ! ক, গঁধনীর পথে ৩ 
খুদ্ধ ও আর্থ ৬, গ৭্হরক চায়ের কুচ ১1, 

বর্মন জাগ।ঞ ইউ? নদের বিলাদ্ধ পক! 50, 

খা এনীস্কমার চটাপাধাাখের 

ই. না ২৮৬৮১ গুড 215 গষ্ধু ঘণ্জ ৬২ জারিগ্ সংগতি &., 
চার হুট হ. কা সাগ্কাতি ও জাহিজা 2, 

অধর ধনীর শিপ পঙ্কীর 

৫ মক্াসিন! $॥ খ্টাজ ৪3, 
পিচ 8, গেখখ ধরন । 

গঙেমকেমাব (মিষ্জেব 
গন প্র রিতা ৯. জে ভিন জনা ২, চুরি ২৪ 

কুনু তা, প্ন্ধানদুর্য ২) হ্রিাস্চিরিভম ২১, 
ইউ িগ। ২1, ধরিছিজী হা  স্রারির গগঞ্চা 

সমখনার 58 

81 8)" * হাদিস হাত অঙ্গার ছর্গ ২০ 


